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Kepada para 

wisudawan yang 

berbahagia, atas 

nama pribadi, 

pimpinan dan seluruh 

sivitas akademika 

Institut Pertanian 

Bogor  (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 30 April 2019, IPB kembali 

mewisuda 800 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. Alumni 

merupakan partner yang penting dan strategis dalam 

membangun bangsa dan negara pada umumnya dan 

membangun IPB  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 

158.913  orang alumni. Kepada seluruh lulusan pada hari ini 

saya ucapkan 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.

SAMBUTAN REKTOR

Alumni IPB Kini Berjumlah 158.913 Orang



L
ulus kuliah merupakan awal dimulainya 

tantangan hidup sebenarnya. Tantangan 

terberat adalah bagaimana mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan passion. Selain itu, 

dengan semakin meningkatnya jumlah pencari 

kerja, lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) harus 

memiliki kemampuan mengelola diri dan softskill 

yang memadai. Para lulusan harus menguasai 

berbagai keterampilan seperti, bidang teknologi, 

Information Technology (IT), bidang komunikasi 

dengan menguasai bahasa inggris, menajemen 

waktu,  disiplin, sinergitas dan kolaborasi.

Hal ini disampaikan Direktur Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir IPB, Dr. Alim Setiawan 

dalam Studium Generael Pra Wisuda di Gedung 

Auditorium Soemardi Sastrakusumah, Kampus 

IPB Dramaga, Bogor, (25/4). Menurutnya, 

mahasiswa IPB harus lebih siap dalam 

menghadapi tantangan di era disrupsi.

“Saat ini adalah era Volatile, Uncertain, 

Complexity and Ambiguity (VUCA) dengan 

lingkungan bisnis yang makin bergejolak, 

kompleks dan bertambahnya ketidakpastian. 

Untuk itu para lulusan IPB harus  terus mengasah 

kemampuan dan meningkatkan skill digital. Para 

lulusan harus lebih mengembangkan diri dengan 

meningkatkan kecerdasan emosional dan 

kemampuannya di luar kemampuan teknis serta 

akademis, dengan lebih mengutamakan 

kemampuan interpersonal,” tuturnya.

Ia menambahkan, sukses tidaknya lulusan dalam 

menghadapi era yang begitu cepat berubah, 

dapat dilakukan dengan belajar yang lincah dan 

tangkas. Ada beberapa karakter yang harus 

ditingkatkan yakni karakter moral meliputi, 

kejujuran, integritas dan taqwa. Karakter kinerja 

meliputi disiplin dan tanggung jawab. Karakter 

kompetensi, dimana lulusan harus dapat berpikir 

kritis, kreativitas yang tinggi dan kolaborasi 

dengan pihak lain. Dan yang terakhir adalah 

literasi, semua lulusan harus mempunyai 

pemahaman literasi data dan literasi teknologi.

“Harapannya para lulusan IPB dapat terus 

meningkatkan kapasitasnya untuk dapat bersaing 

di dunia kerja. Tidak harus bergantung pada 

lapangan pekerjaan, tetapi mulai berusaha untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan. Tunjukkan 

kontribusi dan berperan aktif dalam dunia 

pertanian untuk pembangunan bangsa,” 

imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, hadir Human 

Resourse Business Leed Mondelez Indonesia, 

Nadia Wahyuhardini sebagai narasumber. Dalam 

paparannya Nadia mengatakan bahwa bekerja di 

perusahaan besar memang impian semua orang, 

terutama bagi mereka yang baru saja lulus kuliah. 

Karena dengan pengalaman di perusahaan besar 

inilah yang akan membuat mereka mampu untuk 

menghadapi tantangan industri sebenarnya. Oleh 

karena itu diperlukan langkah-langkah yang 

sanggup mempermudah masuk ke dunia usaha. 

Hadir juga sebagai narasumber dari Learning and 

Development PT. ISS Indonesia, Dwisnu Arfa Sita 

dan Direktur Utama CV Dian Surya Niaga, Dian 

Kartikasari. (Awl/Zul)

FOKUS

Studium Generale Pra Wisuda IPB: Tantangan 
Lulusan Perguruan Tinggi di Era Disrupsi
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FOKUS

Hal. 3

aat ini kita tengah berada dalam era Revolusi 

SIndustri 4.0. Meski sejumlah konsekuensi 

perkembangan teknologi 4.0 telah merubah 

banyak tatanan lama yang telah mapan, kehadiran era 

ini membuka perspektif baru mengenai pentingnya 

kolaborasi untuk menyelesaikan masalah kompleks. 

Sejumlah kekuatan teknologi 4.0 sepatutnya 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

“Agenda Revolusi Industri 4.0 dengan berkembangnya 

artificial intelligence, robotic, data sciences, internet of 

things, cloud, biotechnology, big data, drones akan 

semakin membawa tatanan kehidupan ini tidak hanya 

pada kondisi 4.0 tetapi lebih maju ke masyarakat 5.0,” 

kata Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB),  Dr. Arif 

Satria saat memimpin  Upacara Wisuda dan 

Penyerahan Ijazah Tahap VI Tahun Akademik 

2018/2019, Selasa (30/4), di Graha Widya Wisuda 

(GWW), Kampus IPB Dramaga Bogor.

Rektor IPB menjelaskan, Society 5.0 ditandai dengan 

digitalisasi yang bukan hanya di sektor industri, tetapi 

masuk ke segala aspek kehidupan manusia. “Di akhir 

abad 20 sebagaimana pernah kita lalui merupakan era 

masyarakat informasi (information society) dimana 

distribusi informasi sangat massif terjadi, hingga 

kemudian sekarang kita akan menghadapi era Smart 

Society 5.0. Adanya kondisinya di atas menyebabkan 

munculnya VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, 

Ambiguity). Volatility berarti sifat, kecepatan, volume, 

dan besarnya perubahan yang tidak dalam pola yang 

dapat diprediksi. Volatilitas adalah turbulensi, sebuah 

fenomena yang lebih sering terjadi dibandingkan di 

masa lalu. Penggerak turbulensi lain termasuk 

digitalisasi, konektivitas, liberalisasi perdagangan, 

persaingan global, dan bisnis inovasi model,” papar 

Rektor IPB.

Rektor IPB menegaskan, oleh karena itu, IPB 

mengembangkan program bidang pendidikan 

(Education for Millenial Generation) diantaranya 

penyelenggaraan Massive Open Online Courses 

(MOOCs), pemantapan life based 

learning,mempersiakan profesi baru, dan penguatan 

pendidikan kewirausahaan, memutakhirkan kecakapan 

dosen dalam pembelajaran virtual, penguatan 

Expected Learning Outcome dengan mengintensifkan 

research-based teaching dan setudent-centered 

learning, reorientasi kurikulum, merekonstruksi 

kurikulum dan menata program studi dengan 

mengacu rencana arsitektur akademik IPB 2045, inisiasi 

perancangan Embro Global Schoolhouse IPB dan 

meningkatkan kualitas intake melalui jalur ketua OSIS.

“Pada upacara wisuda ini IPB kembali mewisuda 

lulusannya sebagai sumberdaya manusia yang 

berkualitas dan siap membangun sektor pertanian 

dalam arti luas. Pada wisuda tahap ini, IPB akan 

menyerahkan ijazah kepada 800 orang lulusan, yang 

terdiri dari 386 orang lulusan progam Sarjana, 46 

orang lulusan program Pendidikan Profesi Dokter 

Hewan, 318 orang lulusan program Magister, dan 50 

lulusan program Doktor,” ujar Rektor IPB.

Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 

158.913 orang alumni. Keberadaan alumni memiliki 

peran strategis dalam membangun bangsa dan negara 

dan membangun IPB pada khususnya yang 

mencerminkan hasil pendidikan selama belajar di IPB. 

(awl/ris)

Alumni IPB Kini Berjumlah 158.913 Orang

Wisuda-Ku | Edisi April/2019 



S
aya memilih IPB karena saya menyukai ilmu 

biologi terapan seperti pertanian, kehutanan, 

perikanan, dan lain-lain. Menurut saya dalam 

bidang biologi terapan, terutama bidang pertanian, IPB 

merupakan kampus terbaik di Indonesia. Sebagai 

negara agraris, prospek pekerjaan di bidang pertanian 

menurut saya masih cukup menjanjikan dan punya 

peluang besar untuk dikembangkan. Atas dasar itulah 

saya memilih Fakultas Pertanian di kampus ini sebagai 

tujuan saya melanjutkan pendidikan.  Saya masuk IPB 

melalui jalur SBMPTN. 

Selama kuliah saya merupakan penerima beasiswa 

Bidikmisi hingga semester 8. Saya pernah mengikuti 

Lomba Cepat Tepat National Plant Protection Event 

tahun 2016  dan tim saya menjadi juara pertama. Saat 

kuliah saya sempat mengikuti organisasi Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian.

Saya ingin bekerja dalam beberapa waktu ke depan. 

Namun saya juga masih ingin melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan. 

Target saya untuk saat ini adalah bekerja dan 

membantu perekonomian orang tua. 

Mudah�mudahan saya dapat mewujudkan impian 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.

 

Tahun pertama perkuliahan merupakan waktu yang 

sangat krusial dan menentukan bagaimana kita di 

tahun selanjutnya. Mengikuti program tingkat pertama 

di IPB dengan baik menurut saya merupakan kunci 

penting dalam menghadapi tahap kehidupan 

perkulia han selanjutnya di departemen. (dh/ris)

Hal. 4

S
aya lulusan dari SMA Kristen Gloria Surabaya. 

Keputusan untuk mendaftarkan diri masuk ke IPB 

pada awalnya bukanlah keinginan saya. Saya 

telah mendapatkan beasiswa dari fakultas lain dari 

jurusan yang sama sekali tidak memiliki hubungan 

dengan kedokteran hewan. Namun saat almarhum 

kakek saya sedang dirawat di rumah sakit, beliau 

meminta satu hal kepada saya yaitu untuk menjadi 

seorang dokter hewan di universitas terbaik di 

Indonesia. 

Di situ saya mengikuti ujian SBMPTN. Saya pikir jika 

memang ini kehendak Tuhan dalam hidup, maka akan 

diterima di IPB. Sesampainya di sini, hidup tidak 

semudah yang dibayangkan.  Tantangan akademik dan 

tantangan keuangan dimana saya harus bekerja di 

jadwal yang cukup padat, namun dengan keberadaan 

keluarga yang selalu mendukung saya, teman-teman 

yang senasib sepenanggungan, dan penyertaan Tuhan 

yang setia dalam hidup saya, di sinilah saya berdiri 

sebagai sarjana Kedokteran Hewan. Saya berharap 

dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan 

selama kuliah di IPB dalam kehidupan sehari-hari 

maupun di tempat bekerja di bidang kedokteran 

hewan.

Komunitas telah membantu saya berkembang.  Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM)  yang saya ikuti yaitu 

Equestrian Club IPB, juga mendukung saya tetap 

berprestasi sebagai atlit berkuda selama empat tahun 

ini.  Beberapa kejuaraan yang tidak terlupakan dan 

bagaimana saya berkembang dengan dukungan dari 

dosen pembimbing saya, pelatih saya, dan juga rival-

rival  tidak bisa saya gambarkan dalam kata- kata. Tentu 

perjuangan ini belum berakhir. (Awl/ris)

Niky Alfa Amanatillah
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,88

Kaela Natania
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,05

LULUSAN TERBAIK
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Menurut saya dalam bidang 

biologi terapan, terutama 

bidang pertanian, IPB 

merupakan kampus terbaik 

di Indonesia

Saya berharap dapat mengaplikasikan 

ilmu yang saya dapatkan selama kuliah 

di IPB dalam kehidupan sehari-hari

“”



LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 5

S
aya bersekolah di SMAN 1 Jepara dan ketika 

kelas XII saya mendapatkan pembekalan dari 

sekolah terkait informasi  perguruan tinggi yang 

salah satunya adalah Institut Pertanian Bogor (IPB).  IPB 

merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia dan 

memiliki akreditasi unggul. Hal tersebut yang 

melatarbelakangi saya untuk melanjutkan studi di IPB.

Saya memilih Departemen Budidaya Perairan karena 

menurut saya dunia perikanan sangat potensial untuk 

dikembangkan dan merupakan aset negara.  Harapan 

saya,  saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya 

dapatkan selama kuliah di IPB untuk mengembangkan 

dunia perikanan di Indonesia. 

Beberapa tantangan selama perkuliahan yakni jadwal 

perkuliahan dan tugas yang padat. Cara menyiasati ini 

adalah dengan membuat daftar skala prioritas dan 

mendiskusikan rencana studi dengan dosen 

Pembimbing Akademik. 

Pengalaman organisasi saya yakni Dewan Perwakilan 

Mahasiswa (DPM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

(FPIK) tahun 2015/2016. Rencana saya setelah lulus 

ingin melanjutkan studi S2 di IPB melalui jalur beasiswa. 

(Awl/ris)

S
aya berasal dari di SMAN 5 Surabaya. Saya 

diajarkan untuk menentukan pilihan penting 

dengan mempertimbangkan nilai, yakni seberapa 

besar manfaat yang dapat saya berikan pada 

masyarakat apabila memutuskan suatu pilihan. Hal 

itulah yang mengantar saya pada keputusan 

mengambil program ilmu gizi di dua universitas di Jawa 

Timur. 

Akan tetapi SNMPTN bukanlah jalan saya, dan melihat 

kondisi peternakan di Indonesia yang rasanya tidak 

kunjung membaik membuat saya tergerak untuk 

berkontribusi memperbaiki sektor ini.  Institut Pertanian 

Bogor (IPB) langsung menjadi pilihan saya saat itu 

tanpa ragu sedikit pun, karena percaya bahwa ilmu 

yang akan diberikan adalah yang terbaik. Mungkin bagi 

teman-teman di SMAN 5 Surabaya, pilihan saya untuk 

melanjutkan studi di bidang ini adalah hal yang tidak 

umum namun dukungan yang saya terima mampu 

memperkuat keyakinan akan pilihan tersebut.

Untuk mengimbangi aktivitas akademik, saya belajar 

untuk mengembangkan keterampilan diri dengan 

bergabung dalam beberapa kegiatan yang ditawarkan 

di lingkungan kampus. 

Saya berkesempatan untuk menjadi asisten praktikum 

di beberapa mata kuliah dan juga bergabung di Duta 

Institut. Selain itu, saya sempat diamanahkan sebagai 

ketua Equestrian Club IPB dan saya adalah anggota 

HIMAPROTER, ISMAPETI dan IAAS. Pada tahun 2017 

saya diberikan kesempatan untuk menjadi wakil 

Fakultas Peternakan dalam pemilihan mahasiswa 

berprestasi tingkat IPB.

Saat ini saya sedang melaksanakan internship di bagian 

Business Development dari usaha sapi terintegrasi 

sawit. Terlintas dalam pikiran bahwa selanjutnya 

mungkin saya akan membidik profesi konsultan dan 

dosen untuk berkontribusi dalam menyebarkan ilmu 

dan memperbaiki kondisi peternakan di Indonesia. 

(Awl/ris)

Zaimatus Sholikhah
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,76

Mochammad Anugrah Dwi Saputra
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan 
IPK: 3,84
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Dunia perikanan sangat 

potensial untuk dikembangkan 

dan merupakan aset negara

“”

Pilihan saya untuk melanjutkan 
studi di bidang ini adalah hal yang 

tidak umum namun dukungan 
yang saya terima mampu 

memperkuat keyakinan akan 
pilihan tersebut

“””



I
PB menarik buat saya karena memiliki bidang 

keilmuan yang spesifik dan mudah menyesuaikan 

dengan minat calon mahasiswa. Salah satunya 

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata, Fakultas Kehutanan. 

Departemen ini menjadi menarik bagi saya sebagai 

anak muda yang punya ketertarikan lebih pada 

keberlangsungan hutan-hutan indah di Indonesia 

beserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Flora, fauna, 

karst, ekowisata dan lanskap-lanskap indah yang 

membentang dari ujung satu sampai ujung yang lain. 

Besar harapan saya, ilmu yang saya dapatkan selama 

kuliah dapat saya aplikasikan dalam kehidupan 

tentunya, dan bisa menjadi modal kemampuan utama 

dalam pekerjaan yang saya ambil.  Setelah lulus, saya 

melanjutkan karir  menjadi konsultan kehutanan, namun  

akan senang sekali jika bisa melanjutkan pendidikan 

karena saya ingin menjadi peneliti di bidang konservasi. 

Selama kuliah saya mengikuti salah satu organisasi 

terbaik di IPB yaitu HIMAKOVA yang sangat menunjang 

akademik saya, sehingga bisa menjadi lulusan terbaik di 

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, program 

studi yang saya idamkan semenjak sekolah di SMAN 4 

Surakarta. 

Masuk IPB tidak mudah, maka lulus dari IPB pun juga 

begitu. Jadi jika IPB mencari yang terbaik, maka kita 

juga harus menjadi “pemberian” IPB yang terbaik. (Awl)

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 6

S
aya lulusan dari SMAK 3 PENABUR. Saya 

berkuliah di IPB di Departemen Ilmu dan 

Teknologi Pangan. Alasan saya memilih program 

studi  ini adalah ketertarikan saya dalam berbagai jenis 

makanan yang dalam kemasan dan diproduksi secara 

komersial. Sehingga rasa ingin tahu tersebut membuat 

saya ingin mempelajari cara membuat berbagai jenis 

pangan tersebut. 

Saya mencari informasi mengenai universitas di 

Indonesia yang memiliki jurusan Teknologi Pangan 

terbaik se-Indonesia. Setelah mendapat rekomendasi 

dari senior dan teman-teman, maka saya mendaftar ke 

IPB dan puji Tuhan dapat masuk ke IPB melalui jalur 

SBMPTN. 

Saya ingin mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di 

bangku kuliah untuk menciptakan produk pangan yang 

dapat dinikmati orang banyak dan memajukan industri 

pangan Indonesia. Setelah lulus saya ingin bekerja 

terlebih dahulu untuk mencari pengalaman kerja. 

Saya bergabung bersama organisasi International 

Association of Students in Agricultural and Related 

Sciences (IAAS) selama kuliah di IPB. Prestasi yang 

pernah saya dapatkan selama di IPB adalah menjadi 

juara 1 Vocal Group IPB Art Contest 2017,  juara 2 Vocal 

Group IPB Art Contest 2016, juara 1 Vocal Group Fateta 

Art Contest 2016; 2017, serta juara 3 Cipta Lagu Populer 

Fateta Art Contest 2017. (Awl/ris)

Ahmad Iqbal Wahid Dimyati
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan 
IPK: 3,67

David Djaja
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,92
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Masuk IPB tidak mudah, maka 

lulus dari IPB pun juga begitu. 

Jadi jika IPB mencari yang 

terbaik, maka kita juga harus 

menjadi “pemberian” IPB yang 

terbaik

“

Program studi  ini adalah 

ketertarikan saya dalam 

berbagai jenis makanan yang 

dalam kemasan dan 

diproduksi secara komersial

”

“



LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 7

S
aya kuliah di Departemen Biologi, FMIPA. Bagi 

saya kualitas pendidikan adalah yang utama. 

Karena itu, saya memilih IPB sebagai salah satu 

perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Biologi 

merupakan ilmu yang saya minati sejak SMA sehingga 

saya memilih kuliah di jurusan Biologi. Selain itu, 

menurut saya Biologi IPB merupakan program studi 

Biologi terbaik di Indonesia dengan kualitas tenaga 

pendidik yang luar biasa.

Belajar adalah hobi saya, yaitu belajar dalam arti luas, 

keseimbangan antara akademik dan non-akademik. 

Saya aktif di beberapa organisasi diantaranya 

Paguyuban BidikMisi IPB, BEM FMIPA IPB,Beastudi Etos 

Bogor, dan Rohis Departemen Biologi IPB. 

Prestasi yang saya peroleh selama kuliah di IPB yaitu: 

peserta Undergraduate Exchange Program, Kasetsart 

University, Bangkok, Thailand Agustus-Desember 2017, 

Honorable Mention ONMIPA PT bidang Biologi 2017, 

PKM-KC didanai Ristekdikti  2017, dan Finalis dalam 

LKTI Nutrition Expo UI 2016. 

Tahun pertama saya di IPB, rasa cinta saya terhadap 

pertanian dalam arti luas mulai tumbuh. Oleh harena 

itu, setalah lulus dari IPB saya bertekad untuk menjadi 

agen pendukung pertanian Indonesia sebagai tenaga 

pendidik, tenaga peneliti, dan tenaga sosial yang turun 

ke masyarakat.  Pendidikan adalah passion saya 

sehingga saya berharap bisa menjadi seorang dosen 

dengan terlebih dulu mengambil studi lanjut  S2. 

(Awl/ris)

Dari SMAN 1 Pandeglang, saya tempuh Jalur 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN)  untuk masuk IPB. Saya 

memilih IPB karena sejak dulu IPB merupakan salah satu 

kampus unggulan di Indonesia. Ketika kuliah saya 

pernah mendapat Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) 

tahun 2016, Beasiswa Masyarakat Ekonomi Syariah 

(MES) Foundation tahun 2017, dan Beasiswa Unggulan 

Bank Indonesia (BI) tahun 2018 hingga wisuda.

Ketika kuliah saya aktif sebagai  Reporter Club Asrama 

GRAVITASI IPB, UKM CENTURY, Reporter Majalah 

Fakultas OMG, Himpro SES-C, BEM KM IPB dan selama 

sepuluh bulan mengikuti program wajib magang 

(internship) di kantor pusat Masyarakat Ekonomi Syariah 

(MES), Jakarta. Sedangkan organisasi ekstra kampus 

tergabung di Forum Indonesia Muda (FIM) Bogor.

Saya dinobatkan sebagai mahasiswa Berprestasi I FEM 

2017, selain itu pernah meraih Juara PKM-M Pimnas 30, 

juara beberapa lomba karya tulis, business plan, dan 

essay tingkat nasional khususnya yang bertemakan 

ekonomi syariah. Aktif mengikuti konferensi menjadi 

relawan di perbatasan,  aktif sebagai Founder usaha 

sekaligus proyek sosial “US” UNO Syariah yang bergerak 

di bidang literasi ekonomi syariah dan gaya hidup halal, 

aktif menulis di beberapa media, dan telah 

mengeluarkan 2 buku antologi berjudul 29 Solusi 

Indonesia Muda Untuk Indonesia Berdaya pada tahun 

2017 dan 25 Stories of A Tea Bag.

Rencana setelah lulus tentu tetap membangun “US” 

UNO Syariah dengan cara banyak melakukan kolaborasi 

dengan berbagai pihak,  bekerja dulu di bidang 

ekonomi syariah sambil mengembangkan diri di bidang 

public speaking, baru kemudian melanjutkan S2 ke luar 

negeri.  Saya juga ingin membangun usaha kuliner di 

kampung halaman Pandeglang. (dh/ris)

Ismail Shaleh
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam 

IPK: 3,89

Retno Khoirunnisa
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,84
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kampus unggulan di Indonesia



A
lasan saya memutuskan kuliah di IPB karena 

terinspirasi oleh kakak tingkat yang datang ke 

sekolah melakukan sosialisasi dan 

memperkenalkan IPB.  Saya diterima melalui jalur 

SNMPTN pada pilihan ke dua yaitu Departemen Sains 

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.  Saya 

lulusan dari SMA Negeri 1 Siborongborong.

Selama di bangku perkuliahan saya dibekali ilmu terkait 

komunikasi pembangunan, kajian agraria dan sosiologi 

pedesaan. Keseluruhan ilmu ini selalu diaplikasikan 

dengan turun langsung ke desa untuk dapat melihat 

keadaan masyarakat. Dengan ilmu yang saya pelajari 

saya menyadari bahwa masyarakat memiliki sudut 

pandangnya masing-masing, memiliki potensi yang bisa 

dikembangkan dengan pemberdayaan masyarakat 

secara bersama-sama. Setelah lulus saya berencana 

akan bekerja sebagai seorang Community Worker 

ataupun sebagai pegiat Corporate Social Responsibility 

(CSR).

Selama berkuliah di IPB saya mengikuti beberapa 

organisasi diantaranya HIMASIERA. Selama berkuliah 

saya juga menjadi asisten responsi di beberapa mata 

kuliah yaitu Dasar-Dasar Komunikasi, Sosiologi Umum, 

Komunikasi Massa, dan Pengembangan Masyarakat.

Tantangan yang dihadapi selama berkuliah di IPB  yang 

paling saya rasakan ketika tingkat pertama. Jauh dari 

orang tua dan perbedaan budaya yang terjadi sedikit 

membuat saya sulit untuk beradaptasi. Perbedaan cara 

belajar dan teman-teman yang berbeda memotivasi 

saya untuk belajar dengan porsi yang lebih banyak dari 

yang lainnya agar tidak tertinggal. Setelah mampu 

mengikuti ritme, saya mencoba tetap fokus dan 

menjalin hubungan dengan teman-teman yang lain 

sehingga memudahkan proses perkuliahan dan 

pembelajaran yang saya lakukan hingga lulus. (Awl/ris)

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 8

S
aya memilih Institut Pertanian Bogor (IPB), karena 

IPB merupakan salah satu kampus terbaik di 

Indonesia dan IPB memiliki Fakultas Kedokteran 

Hewan terbaik di Indonesia.  Menjadi dokter hewan 

adalah cita-cita saya semenjak kecil. Setelah lulus 

Sarjana Kedokteran Hewan dari IPB, saya lalu lanjut 

ambil program profesi dokter hewan.

Saat ini saya sudah bekerja sebagai salah satu dokter 

hewan kesehatan anjing yang akan dilatih menjadi 

anjing K9 atau anjing pelacak di kepolisian. Menurut 

saya peran anjing pelacak di kepolisian sangat penting 

dalam rangka menunjang keamanan negara Indonesia 

sehingga penting pula untuk diperhatikan kondisinya. 

Saya berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang saya 

dapatkan selama kuliah di IPB dalam kehidupan sehari-

hari maupun di tempat bekerja saat ini yaitu di bidang 

kesehatan hewan.

Tantangan yang dihadapi selama berkuliah di IPB 

adalah jumlah mata kuliah yang harus diikuti sangat 

banyak dan berat. Namun harus ditempuh agar dapat 

mencapai cita-cita. Selama kuliah di IPB, saya mengikuti 

himpunan profesi hewan kesayangan dan satwa akuatik 

dan eksotik. Saya berasal dari SMA Bina Insani, Bogor. 

(Awl/ris)

Noviana Dewi
Lulusan Terbaik

Pendidikan Profesi Dokter Hewan
IPK: 3,86

Agustina Suryani Nababan
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,86

Saya menyadari bahwa masyarakat 

memiliki sudut pandangnya 

masing-masing, memiliki potensi 

yang bisa dikembangkan dengan 

pemberdayaan masyarakat secara 

bersama-sama

“”
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LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 9

S
aya pilih Program S2 bidang Postharvest 

Technology yang hanya ada di IPB. Selain itu, 

saya tertarik untuk melanjutkan studi di IPB 

karena memiliki kualitas tenaga pendidik dan relasi 

dengan perguruan tinggi di luar negeri yang sangat 

baik. IPB juga dikenal memiliki peran yang cukup baik 

dalam mengembangkan pertanian Indonesia melalui 

pengabdian masyarakat yang didasarkan dari hasil-hasil 

penelitian yang inovatif. Asal daerah saya dari Pare, 

Kediri, Jawa Timur.

Rencananya  setelah lulus saya ingin menjadi dosen di 

perguruan tinggi, setelah itu melanjutkan studi S3 di 

luar negeri pada field yang sama yaitu Postharvest 

Technology. Selama kuliah S2 saya disponsori oleh 

Beasiswa Pendidikan Indonesia Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan (BPI-LPDP) dari Kementerian 

Keuangan.

Dalam tesis, saya mengangkat judul  “Penundaan 

Kematangan Menggunakan Oksidan Etilen dan 

Pengaruhnya Terhadap Perubahan Mutu dan Daya 

Tahan Pisang Barangan” yang bertujuan untuk 

memperpanjang masa simpan hingga display pisang 

barangan pada suhu ambient agar jangkauan 

distribusinya lebih luas, namun dengan biaya yang 

relatif rendah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi rujukan bagi peneliti dan pelaku agribisnis 

dalam menentukan penanganan pascapanen yang tepat 

untuk buah pisang barangan, khususnya dalam sistem 

distribusi agar bisa menjangkau ke seluruh daerah di 

Indonesia. (dh/ris)

S
aya berasal dari Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan.  Saya tertarik memilih program S3 di 

Sekolah Pascasarjana IPB karena  IPB 

merupakan salah perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia, khususnya untuk program studi yang saya 

ambil (Program Studi Ilmu Gizi) yang merupakan 

Program Studi S3 Gizi terbaik di Indonesia saat ini. 

Saat ini saya bekerja sebagai Dosen Program  Studi 

Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Hasanuddin Makassar.

Target setelah lulus, saya kembali mengabdi di instansi 

asal sebagai seorang dosen, menulis publikasi dari 

hasil penelitian disertasi, persiapan untuk mengikuti 

post doctoral program dari Kemenristekdikti. Saya 

kuliah S3 dengan Beasiswa Program Pascasarjana 

Dalam Negeri (BPPDN) dari Kemenristekdikti. 

Judul disertasi saya  “Pengaruh Intervensi Suplementasi 

Vitamin A, Minyak Goreng Fortifikasi, dan Edukasi Gizi 

Terhadap Kadar Retinol Air Susu Ibu Serta Morbiditas 

Ibu dan Anak.” Manfaat penelitian ini untuk masyarakat, 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

khususnya ibu menyusui tentang pentingnya konsumsi 

makanan sumber vitamin A. Salah satu pangan sumber 

vitamin A yang baik untuk dikonsumsi selama menyusui 

adalah minyak goreng yang telah difortifikasi 

(ditambahkan) dengan vitamin A. Konsumsi minyak  

goreng ini selain dapat meningkatkan kandungan 

vitamin A dalam ASI, juga dapat mengurangi frekuensi 

sakit ibu maupun bayi. (dh/ris)

Abdul Salam
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00

Dyah Ayu Agustiningrum
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister
IPK: 4,00

Wisuda-Ku | Edisi April/2019 

Target setelah lulus, saya 

kembali mengabdi di instansi 

asal sebagai seorang dosen

“””

Saya tertarik untuk 

melanjutkan studi di IPB karena 

memiliki kualitas tenaga 

pendidik dan relasi dengan 

perguruan tinggi di luar negeri 

yang sangat baik


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

