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Assalamu’alaikum wr.wb

Kepada para wisudawan yang berbahagia, atas nama pribadi, pimpinan 
dan seluruh sivitas akademika IPB, saya menyampaikan ucapan selamat 
atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Ucapan selamat juga saya 
sampaikan kepada keluarga dan handai taulan yang senantiasa 
memberikan dukungan kepada para lulusan.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Januari 2018, IPB kembali mewisuda 
lulusannya sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap 
membangun sektor pertanian dalam arti luas. Saatnya kini kita harus 
mampu menggali keunikan sumberdaya  kita sebagai sumber-sumber 
pengetahuan baru yang harus kita sistematisasi menjadi ilmu 
pengetahuan baru. Dengan demikian suatu saat kelak kita akan menjadi 
produsen ilmu pengetahuan, dan bukan konsumen ilmu pengetahuan 
sebagaimana sekarang ini.

Dengan status sebagai produsen ilmu pengetahuan, maka IPB akan 
menjadi milik dunia.  Oleh karena itu, saya mengajak  para dosen, peneliti, 
mahasiswa, dan alumni IPB untuk terus-menerus dan serius 
mengembangkan riset, publikasi ilmiah, dan inovasi dengan semangat 
baru, yakni semangat untuk menginspirasi dunia, semangat untuk 
memberi sesuatu untuk dunia, dan semangat untuk andil dalam 
perubahan dunia. Dengan semangat itulah, maka keseharian kita akan 
lebih diwarnai dengan aktivitas Upload dan BUKAN download. Seringnya 
kita meng-upload atau mengunggah akan menjadi bukti bahwa kita 
memiliki mental memberi dan menginspirasi sehingga keberadaan kita 
benar-benar memberi manfaat. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad 
SAW, sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat untuk 
orang lain. Karena itu tonggak capaian local-global connectivity kita 
harapkan bisa dicapai pada tahun 2022 nanti.

Keberadaan alumni sebuah perguruan tinggi memiliki peran strategis, 
salah satunya terkait dengan daya saing lulusan.  Selain itu, hasil kerja 
prestasi alumni mencerminkan hasil pendidikan selama belajar di IPB. 
Alumni IPB jika sudah masuk ke dunia kerja, ataupun profesional terkenal 
cukup baik, berprestasi, ulet, dan mau bekerja keras. Oleh karenanya, 
keberadaan alumni sangatlah penting dan alumni merupakan partner 
yang penting dan strategis dalam membangun bangsa dan negara pada 
umumnya dan membangun IPB pada khususnya.

Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB dapat terus meningkatkan dan 
mengembangkan kerja sama yang telah ada untuk kemajuan almamater. 
Untuk diketahui bahwa sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB telah 
memiliki 149.643 orang alumni. Kepada seluruh lulusan pada hari ini 
selamat bergabung dengan Himpunan Alumni IPB agar dapat semakin kuat 
dan kompak dengan semangat Satu Hati Satu IPB demi membangun IPB 
dan Indonesia secara konkrit dan nyata di bidang pertanian.  

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada 
kita semua untuk menunaikan amanah yang diberikan kepada kita masing-
masing dalam menempuh hari-hari mendatang menyongsong kejayaan 
IPB dan Bangsa Indonesia.
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Lulusan Terbaik Fakultas Kedokteran Hewan
IPK 3.69 

Ayu Rahmadani 

LULUSAN TERBAIK 

FKH IPB merupakan jurusan kedokteran hewan terbaik di Indonesia dari 
segi staf pengajar maupun fasilitas yang memadai. Selain itu, FKH IPB juga 
memiliki Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) yang paling lengkap di 
Indonesia sehingga kasus hewan yang datang sangat beragam untuk 
dipelajari. IPB sebagai kampus pertanian memiliki hewan yang beragam 
sehingga ilmu yang didapat mengenai hewan lebih banyak dan dapat 
menjadi keunggulan tersendiri bagi lulusan FKH IPB. 
Setelah lulus dari FKH IPB dan menjadi dokter hewan, saya ingin menjadi 
dokter hewan di bidang kuda. Saya ingin melanjutkan kuliah spesialis 
kuda di Kanada atau Amerika Serikat. Kemudian saya ingin menjadi 
dokter hewan di Fédération Équestre Internationale (FEI). Ilmu yang saya 
dapatkan tentu akan diaplikasikan untuk menjaga kesehatan manusia 
melalui kesehatan hewan dan juga memajukan equestrian di Indonesia.
Selama masa perkuliahan berlangsung, saya aktif menjadi Divisi Infokom 
Himpro Satwaliar FKH IPB tahun 2014-2016, serta Divisi Zoonosis, 
Lingkungan, dan Pengabdian Masyarakat PC IMAKAHI IPB tahun 2014-
2016. Saya juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Equestrian Club IPB 
tahun 2015-2016. Tidak hanya berorganisasi, saya juga pernah menjadi 
juara 3 lomba esai saat TPB dan menjadi salah satu delegasi FKH dari 
Indonesia pada winter program di Seoul, Korea Selatan, yang 
dilaksanakan oleh IVSA Korea Selatan. (Awl)Lu

Bagas Akmala Putra
 
Lulusan Terbaik Fakultas Pertanian 
IPK 3.83

Saya berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Masuk ke IPB melalui jalur 
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Sejak kecil 
saya sudah menyukai bercocok tanam, sehingga pada saat menjelang 
kelulusan SMA dengan berbekal Beasiswa Bidikmisi saya pilih IPB. Bagi 
saya IPB adalah perguruan tinggi terbaik bidang pertanian di Indonesia.

Setelah lulus saya ingin ilmu yang telah didapat insyaAllah akan diberikan 
pada masyarakat, baik di wilayah perkotaan (urban farming) maupun di 
pedesaan. Selain itu, saya berencana  akan bekerja di sektor pertanian, 
dengan harapan bisa berkontribusi atas ilmu dan pengalaman yang telah 
didapat.

Semasa kuliah saya aktif di Himpunan Mahasiswa Agronomi dan 
Hortikultura (HIMAGRON) dan juga aktif menjadi Pemateri di Pelatihan 
Urban Farming SMK 63 Jakarta Selatan. Selain itu  saya pernah menjadi 
Presentator Oral di Seminar Nasional Perhimpunan Hortikultura 
Indonesia (Perhorti 2017).(dh)

Lulusan Terbaik 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK 3.77

Lukman Hakim

Saya dari SMAN 6 Bogor. Alasan saya memilih IPB sebagai almamater 
lanjutan karir pendidikan saya adalah karena pengaruh orang tua. Ibu 
saya memeroleh gelar sarjana, magister, dan doktoral dari IPB. Ibu 
memberikan saran untuk mengambil kuliah di IPB dan mengambil 
jurusan teknologi dan manajemen perikanan tangkap karena cukup 
menjanjikan dari segi pemerhati stakeholdernya di masa depan. Dan lagi, 
bidang tersebut masih belum terlalu popular yang mengindikasikan 
peluang yang baik bagi karir pekerjaan masa mendatang. 

Setelah mendapat gelar sarjana, saya berencana untuk kembali 
melanjutkan studi di tempat yang sama di IPB, atau luar negeri jika 
kesempatan memungkinkan. 

Selama kuliah di IPB saya aktif menjadi anggota Paduan Suara Mahasiswa 
Agria Swara dan Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan 2016-2017.

Prestasi yang pernah saya torehkan diantaranya menjadi salah satu wakil 
departemen dalam seleksi mahasiswa berprestasi pada tahun 2015, 
menjadi salah satu anggota tim PKM-KC yang lolos seleksi dan didanai 
oleh Dikti (2015), serta beberapa prestasi non-akademik lainnya seperti 
juara satu cabang olah raga senam aerobik PORIKAN 2015, juara tiga 
cabang olah raga senam aerobik PORIKAN 2016, dan juara empat cabang 
olah raga senam aerobik se-IPB dalam Olimpiade Mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor (OMI) 2017. (Awl)

Cecilia Wiranti 
Lulusan Terbaik Fakultas Peternakan
IPK 3.63

Saya lulusan SMA Budi Mulia Bogor tahun 2013. IPB dipilih sebagai 
tempat mengemban ilmu karena merupakan perguruan tinggi negeri 
dengan basic pertanian terbaik di Indonesia yang lokasinya dekat dengan 
domisili.

Sejak awal saya tertarik dengan pengolahan produk pangan dalam hal ini 
adalah produk peternakan, sehingga Departemen Ilmu Produksi dan 
Teknologi Peternakan (IPTP) menjadi pilihan ilmu yang dipelajari.

Ilmu yang diperoleh selama kuliah di IPB akan diaplikasikan dalam 
pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Setelah lulus kuliah akan berkarir di 
instansi/perusahaan pertanian, peternakan, atau konservasi, kemudian 
2-3 tahun ke depan akan melanjutkan program master dengan tiga 
pilihan jurusan : Peternakan, Konservasi, atau Agribisnis, setelah itu 
berwirausaha.

Selama kuliah pernah aktif dalam organisasi Himaproter dan ke MAKI 
Prestasi yang pernah diperoleh selama masa kuliah adalah sebagai 
kandidat Mahasiswa Berprestasi tingkat Departemen IPTP; perwakilan 
IPB dalam Australia Summer Course dan Intercollegiate Meat Judging 
Competition 2015, Australia; dan perwakilan IPB dalam Charoen 
Pokphand Best Student Appreciation Program 2017 di Bangkok, Thailand.  
(Awl)

Lulusan Terbaik Program Magister (S2) 
IPK 4.00

Esti Tuhu Palupi

Hingga Buletin ini terbit, Sdri Esti tidak 
berhasil dihubungi



Lulusan Terbaik Fakultas Teknologi Pertanian
IPK. 3,90

Darwati
Lulusan Terbaik Fakultas Kehutanan
IPK 3.80
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LULUSAN TERBAIK 

Banyak tokoh hebat yang dicetak oleh IPB sebagai salah satu perguruan 
tinggi negeri favorit. Oleh karena itu, setelah lulus dari SMAN 31 Jakarta, 
dengan optimis saya memilih IPB sebagai tempat melanjutkan 
pendidikan untuk meraih gelar sarjana.

Saya memilih mayor Silvikultur karena suka dengan dunia flora sehingga 
ingin mempelajari budidayanya. Setelah masuk departemen, dosen-
dosen yang berpengalaman membuka wawasan  mengenai dunia 
kehutanan dan potensinya. Ditambah lagi dengan praktik lapang yang 
membuat lebih paham dengan ilmu yang diajarkan.

Selama kuliah di IPB, saya juga aktif di beberapa organisasi mahasiswa 
antara lain International Forestry Student’s Association (IFSA LC IPB) dan 
Tree Grower Community (TGC). Dengan mengikuti organisasi-organisasi 
ini, wawasan, pengalaman dan koneksi saya menjadi lebih luas dan 
terbuka.

Setelah lulus dari IPB, saya ingin mengaplikasikan ilmu yang didapat agar 
bermanfaat untuk masyarakat.  Saya ingin berkarir di bidang penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kehutanan. Terima 
kasih IPB, semoga makin jaya, terus mencari dan memberi yang terbaik 
untuk kemajuan bangsa. (Awl)

Saat  masih sekolah di SMA Negeri 3 Bogor, saya berharap bisa 
melanjutkan studi di IPB. Alhamdulillah, keinginan  tersebut tercapai. 
Saya ingin melanjutkan studi di IPB karena suasana dan lingkungan 
belajar di IPB kondusif untuk mengembangkan kemampuan softskill dan 
hardskill yang saya miliki. Selain itu juga mendapat teman-teman baru 
dari berbagai daerah dengan masing-masing karakter yang berkesan.

Di IPB, saya memilih jurusan Teknologi Industri Pertanian karena tertarik 
untuk mempelajari teknologi pengolahan pascapanen. Ilmu yang saya 
peroleh selama kuliah di IPB membuat saya paham bahwa produk 
pertanian dapat menjadi produk-produk yang bernilai tambah tinggi.

Tidak hanya ilmu yang didapatkan selama kuliah di IPB, tetapi juga 
pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Pengalaman 
dan kesempatan tersebut diperoleh ketika mengikuti kegiatan-kegiatan 
kepanitiaan, kegiatan pengabdian masyarakat, dan organisasi Himpunan 
Profesi Teknologi Industri Pertanian (Himalogin).

Ilmu dan pengalaman tersebut nantinya akan diaplikasikan dan menjadi 
bekal di masa depan untuk meraih keinginan melanjutkan studi ke 
jenjang magister serta memperoleh karir yang diinginkan. Terima kasih 
IPB untuk pengalaman dan kenangannya yang berkesan di masa kuliah 
saya. (Awl)

Annisa Damayanti 

Lulusan Terbaik Fakultas Ekologi Manusia
IPK 3.85

Cindy Pricilla Muharara 

Saya berasal dari SMA Negeri 44 Jakarta. Saya ingin kuliah di IPB karena IPB 
merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit dan inovatif di 
Indonesia dengan keunggulan akademik dan risetnya. Alasan saya memilih 
program ilmu Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat karena 
departemen ini hanya ada satu-satunya di Indonesia, mengaitkan ilmu 
komunikasi dan pengembangan masyarakat. Lulusan SKPM dituntut menjadi 
pribadi yang lebih sosial, memahami kehidupan bermasyarakat dan mencari 
solusi dari permasalahan mereka.

Ilmu yang telah saya dapatkan selama kuliah sangat erat kaitannya dengan 
kehidupan nyata sehari-hari. Sangat aplikatif dalam memaknai kehidupan, 
karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Terlebih ilmu ini juga 
berguna sebagai bekal dalam dunia kerja. Rencana  setelah lulus dari IPB ingin 
bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan, juga ingin suatu saat nanti bisa 
melanjutkan ke sekolah pascasarjana.

Organisasi yang pernah ikuti di IPB adalah AIESEC pada divisi Talent 
Management sebagai Development Manager. Saya aktif berorganisasi dari 
tahun 2014-2016. Saya juga pernah menjadi Mpok Berbakat Kota Bekasi 2014 
dan menjadi exchanger participant of Dare to Dream Project di Cina sebagai 
salah satu perwakilan Indonesia dalam Global Citizen AIESEC, peserta Build 
the International Relation di Thailand dari HIMASIERA, serta penerima 
beasiswa Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) pada tahun 2016. (Awl)

Melati Fadla
Lulusan Terbaik 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPK 3.76

Saya alumni SMAN 35 Jakarta, alasan saya memilih kuliah di IPB karena 
termasuk lima kampus terbaik di Indonesia. Namun, alasan yang lebih utama 
karena IPB adalah jawaban dari doa ibu saya yang menginginkan anaknya 
diterima di kampus yang terbaik menurut Allah.

Banyak orang yang tahu bahwa riba dilarang oleh agama, tetapi tidak sedikit 
yang masih menjalankannya dalam kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, 
Program Studi Ekonomi Syariah ini dipilih agar ke depan saya dapat 
memperbaiki hal tersebut.

Rencana setelah lulus S1, saya ingin melakukan dua hal; repairing dan 
developing. Memperbaiki dan membangun pendidikan anak-anak serta 
ekonomi orang-orang yang ada di sekitar saya berdasarkan prinsip syariah. 
Selain itu, dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi syariah di 
Indonesia melalui lembaga pengelolaan zakat.

Organisasi yang pernah diikuti selama kuliah adalah Koran Kampus IPB, Sharia 
Economics Student Club, dan Ikatan Alumni SUIJI Mahasiswa IPB. Sementara 
prestasi yang pernah saya raih selama kuliah, yaitu di tahun 2015 
mendapatkan juara I Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam tingkat regional 
Jabodetabek; juara harapan I Lomba Esai Ekonomi Islam tingkat nasional di 
Tazkia; presentator Simposium dalam Temu Ilmiah Nasional Fossei di 
Universitas Diponegoro; juara II Lomba Esai Ekonomi Islam tingkat nasional di 
UIN Jakarta; best of the best staff Sharia Economics Student Club; juara II 
Sharia Paper Competition tingkat nasional di UGM; juara harapan I Lomba 
Esai Ekonomi Islam di UNJ. Di tahun 2016, menjadi Mahasiswa Berprestasi II 
tingkat Program Studi Ekonomi Syariah; juara II Call for Paper of Sharia 
Economics di UII; dan delegasi IPB dalam SUIJI-SLP di Shikoku, Jepang.(Awl)
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Lulusan Terbaik 
Program Pendidikan Doktor (S3) 
IPK 4.00

Saya memilih untuk melanjutkan studi S3 di SPs. IPB karena IPB merupakan 
salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, khususnya untuk bidang 
kajian ilmu-ilmu pertanian. IPB dengan moto “mencari dan memberi yang 
terbaik” mampu menyelenggarakan sistem pendidikan yang sangat 
berkualitas, hal tersebut  dirasakan selama studi. Dosen-dosen yang 
mengajar memiliki kompetensi keilmuan yang sangat baik dan berkualitas, 
pelayanan akademik yang sistematis, transparan, dan akuntabel serta 
atmosfer akademik yang sangat baik. 
Saya memilih studi S3 di Program Studi Akuakultur IPB sangat terkait dengan 
latar belakang keilmuan dan profesi sebagai dosen di Universitas 
Muhammadiyah Makassar.  Kuliah di IPB sebagai dosen dituntut spesifikasi 
bidang keahlian sehingga kelinieran/kesesuaian antar bidang keahlian saat 
studi S2 dan S3 menjadi suatu keharusan.
Pengetahuan dan pengalaman yang telah saya peroleh selama studi di IPB 
sangatlah berharga dan bermanfaat, Insya Allah dapat diterapkan dan 
dikembangkan khususnya terkait Tridharma (Pendidikan dan pengajaran, 
Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat) di Universitas Muhammadiyah 
Makassar tempat saya bertugas sebagai dosen. 
Selama studi S2 dan S3 saya mendapatkan bantuan beasiswa dari Ditjen 
DIKTI, beasiswa BPPS saat studi S2 dan beasiswa BPPDN saat studi S3. Prestasi 
yang pernah diperoleh selama studi S3 di IPB antara lain Pemakalah Oral 
terbaik untuk tingkat mahasiswa pada International Conference on 
Aquaculture Biotechnology di IPB International Convention Center (IICC) 
Bogor, 12 Oktober 2016; Pemakalah terbaik pada Seminar Hasil Penelitian 
Disertasi Doktor T.A. 2017, Swisbell Hotel, Tangerang, 6 Desember 2017; dan 
juara 2 beregu bulutangkis pada Pasca Cup SPs. IPB tahun 2015 dan 2016. 
(AwL) 

Hamsah

Lulusan Terbaik 
Program Magister Manajemen dan Bisnis, 
IPK 3.95  

Saya memilih IPB karena kecintaan saya terhadap almamater. Selain itu 
karena saya menilai kualifikasi dosen yang sangat baik dengan jaringan yang 
luas di berbagai industri, maka saya melanjutkan S2 dengan memilih 
Manajemen Bisnis IPB juga. Saya  lulusan  sarjana strata 1 dari  Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB angkatan 1997-
2001.
Saya kelahiran Demak, tetapi besar dan lama di Dili Tim-Tim. Saat ini saya 
Pimpinan Wilayah Jabar-Jateng Bank Sinarmas Syariah (UUS). Harapan saya 
sebagai alumni IPB berharap semoga IPB bisa  lebih berkontribusi lebih baik 
bagi kemajuan pertanian Indonesia.(dh)

Muchammad Bachtiar

Lulusan Terbaik 
Fakultas Matematika dan IPA 
IPK 3.80

Nurul Hafshah

Saya memilih IPB karena IPB merupakan salah satu perguruan tinggi 
terbaik di Indonesia. Saya masuk IPB melalui jalur SBMPTN. Saya 
menyukai ilmu kimia. Rencana saya ingin mengaplikasikan ilmu saya 
dengan bekerja di dunia riset. Semasa kuliah saya aktif di ikatan 
mahasiswa kimia dan pernah berhasil mengikuti program kreativitas 
mahasiswa bidang penelitian.

LULUSAN TERBAIK 

Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (DPKHA) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar Studium Generale Pra Wisuda 
(16/1), bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB 
Dramaga, Bogor. Acara ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada 
para wisudawan yang akan memasuki jenjang karir yang akan dihadapi para 
lulusan IPB.

Pesan Rektor IPB 
untuk Calon Wisudawan

Rektor IPB, Dr. Arif Satria, mengucapkan  selamat kepada para wisudawan 
yang telah meraih prestasi akademik gemilang. “Mari kita songsong dunia 
nyata hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendapatkan 
masa depan bahagia perlu menyusun rencana masa depan dengan baik.Masa 
depan akan dinaungi oleh keberuntungan, maka itu keberuntungan muncul 
dimana kesempatan bertemu dengan persiapan, jadi kita harus 
mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong masa depan. Tidak 
semua orang bisa merencanakan kehidupannya sendiri, oleh karena itu kita 
juga harus bisa belajar untuk menyusun masa depan tanpa pengaruh banyak 
orang,” ujarnya.

Rektor menambahkan, para wisudawan harus bisa mengambil keputusan 
dengan baik dalam mencari pekerjaan. Ada beberapa tips untuk memilih 
pekerjaan, antara lain: cari pekerjaan yang disenangi, bekerja menurut 
panggilan hati, sehingga dalam bekerja kita akan merasa senang dan bahagia, 
dan hasil dalam pekerjaan juga akan maksimal.

“Harapannya para lulusan segera mungkin membuat rencana masa depan, 
mustahil kalau tidak direncanakan akan mendapatkan kehidupan yang 
bahagia. Semuanya butuh rencana, oleh karena itu siapkan dan mulai 
menyusun beberapa rencana yang bisa membuat masa depan lebih pasti dan 
terjamin,” katanya.

Dalam Studium General Pra Wisuda kali ini menghadirkan dua narasumber, 
yakni Direktur Utama Detikcom, Abdul Aziz; dan Ketua Desa Wisata 
Pentingsari Yogyakarta, Doto Yogantoro. Para narasumber ini memberikan 
motivasi dan semangat untuk mencari kerja. (Awl)
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