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Kepada para 

wisudawan yang 

berbahagia, atas 

nama pribadi, 

pimpinan dan 

seluruh sivitas 

akademika IPB 

University, 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, Selasa, tanggal 5 November 2019, IPB University 

kembali mewisuda 1474 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 University akan menjadi milik dunia. Oleh karena itu, saya 

mengajak para dosen, peneliti, mahasiswa, dan alumni IPB 

University 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 University. Alumni IPB 

University 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 University khususnya.

 

Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB University dapat 

terus meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang 

telah ada untuk kemajuan almamater. Untuk diketahui bahwa 

sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB University telah 

memiliki 163.275  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 

University 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

Calon Wisudawan Sekolah Vokasi IPB University

dapat Pembekalan Ikigai Jepang



FOKUS
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ebanyak 1474 calon wisudawan Sekolah Vokasi 

SIPB University mengikuti Pembekalan Prawisuda 

Sekolah Vokasi, Senin (4/11) di Kampus IPB 

Dramaga. Pembekalan Karir untuk para lulusan kali ini 

menghadirkan dua narasumber yaitu Jamiludin Sugito, SP, 

Tim Produksi dan Koordinasi Petani Edaku Nusantara and 

Agro Milenial dan Ismet Ali, ATP, ACP, alumni Sosial 

Ekonomi tahun 1985 yang juga Master Coach 3 C Virtual 

Human Capital.

Direktur Kemahasiawaan IPB University, Dr Alim Setiawan 

dalam sambutannya menyampaikan pesan penting 

terhadap calon wisudawan Sekolah Vokasi IPB University. 

Para calon wisudawan lulus dari Sekolah Vokasi IPB 

University diharapkan dapat menjaga keluhuran budi 

pekerti. Sebab kunci sukses lulusan  salah satunya karakter 

akhlak mulia,” kata dosen IPB University dari Departemen 

Manajemen ini.

Dr Alim menambahkan satu kata pepatah, “When Caracter 

is Lost All is Lose”. “Lulusan senantiasa mengembangkan 

karakter, karena sehebat-hebatnya orang, karir bagus 

namun karakter buruk, maka yang terjadi adalah korupsi,” 

kata Dr Alim.

Diuraikannya, dalam kunci sukses lima teratas adalah 

bukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), bukan pula sekolah 

favorit,  namun urutan pertama kunci sukses adalah jujur. 

Kedua disiplin, networking dan pendamping hidup.

Selanjutnya Dr Alim mengatakan agar para wisudawan 

terus meningkatkan skill dan  belajar meningkatkan 

kompetensi. “Lakukan sebaik-baiknya, karena tantangan 

ke depan semakin berat, dunia berubah, harus agile dan 

kreatif. Lulusan juga harus bisa menunjukkan sebanyak-

banyaknya karya dan prestasi. Berkarir profesional, 

swasta, harus berkontribusi lebih kepada institusi dan 

lingkungan. Jadilah manusia paling bermanfaat bisa 

kontribusi dengan karya dan prestasi serta berbudi luhur,” 

papar Dr Alim.

Selain itu Dr Alim mengucapkan  selamat untuk para calon 

lulusan yang  telah mencapai prestasi berhasil melewati 

perjuangan, telah bekerja keras, kuliah, melakukan 

praktikum, tugas, kerja lapang, laporan tugas akhir. Ucapan 

selamat juga disampaikan oleh Dr Bagus P Purwanto, 

Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah 

Vokasi IPB University.

Jamiludin Sugito, SP membuka sesi presentasinya dengan 

pertanyaan kepada calon wisudawan tentang bagaimana 

menemukan tujuan hidup untuk diri sendiri. Jamaludin 

menyampaikan hasil survei terkait   seratus manusia 

tertua di dunia yang mampu berusia lebih dari seratus 

tahun. “Menariknya  seratus orang tersebut  25 persen 

berasal dari  negara Jepang, dari daerah Okinawa. 

Sebanyak 75 persennya lagi  tersebar di seluruh dunia. 

Setelah ditelusuri masyarakat Okinawa Jepang memiliki 

konsep  Ikigai. Yaitu konsep mengenali tujuan hidup 

seseorang yang meliputi passion, mission and proffession. 

“ Apa keahlian Anda? Apa pekerjaan yang kalian inginkan? 

Apa yg dibutuhkan di dunia, apa yang Anda cintai?”

Sementara itu, Ismet Ali, ATP, ACP menyampaikan 

pentingnya mengetahui kompetensi diri, memiliki skill dan 

kemampuan bidang yang dikuasai. “Bila kita mempunyai 

kompetensi khusus maka kita memiliki posisi tawar yang 

tinggi,” kata Ismet. (dh/ris)

Calon Wisudawan Sekolah Vokasi

IPB University dapat Pembekalan

Ikigai Jepang



Hal. 2

LULUSAN TERBAIK

S
aya lulusan dari SMAN 2 Ciamis. Ekowisata 

memberikan ilmu pengetahuan dan 

kehidupan. Ekowisata adalah ilmu 

multisektoral yang mengajarkan pentingnya pariwisata 

yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tiga 

pilar utama yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. 

Dalam mengembangkan pariwisata Indonesia, ilmu 

ekowisata menjadi nilai penting demi perkembangan 

dan kemajuan yang sustainable. Ilmu kehidupan 

menjadi nilai penting untuk menjadi pribadi yang lebih 

peduli terhadap lingkungan sekitar.

Menghasilkan tenaga ahli kemampuan yang memiliki 

keterampilan berkomunikasi kreatif dan terampil baik 

lisan maupun tulisan dalam mendukung kelancaran 

teknik-teknik produksi, sistem komunikasi dan 

informasi.

Selain ini juga mampu menjadi tenaga teknis dan 

terampil dalam merancang dan mengelola kawasan 

wisata, paket-paket dan program wisata, dan penilai 

kawasan untuk pemanfaatan wisata yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip ekowisata, melalui proses 

analisis potensi sumberdaya wisata dan pemilihan 

metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di 

bidang manajemen, teknologi dan komunikasi.

Perjuangan paling heroik kuliah di Ekowisata yaitu saat 

harus bekerja sama dalam membuat laporan praktikum 

menjadi sebuah pelajaran kehidupan berapa 

pentingnya solidaritas. Yang awalnya hanya orang lain 

berubah menjadi sebuah keluarga. Kekeluargaan 

tercipta di Ekowisata. Ekowisata mengajarkan menjadi 

pribadi yang tangguh, bertanggungjawab dan mampu 

menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cepat 

dan efisien. (Awl/ris)

Finna Fazriani Purnama
Lulusan Terbaik

Ekowisata
IPK: 3,95

Finna Fazriani Purnama
Lulusan Terbaik

Ekowisata
IPK: 3,95

Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 5 

Bogor. Di awal perkuliahan di IPB University, 

saya merasa kesulitan mempelajari ilmu-ilmu 

yang diajarkan di Program Studi Manajemen 

Informatika ini. Karena pada dasarnya, ilmu-ilmu yang 

dipelajari di program studi ini sebagian besar 

merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan 

matematika, sedangkan saya kurang menguasai ilmu 

tersebut. Maka mau tak mau  saya harus berusaha lebih 

keras untuk bertahan dan dapat bersaing dengan 

teman-teman yang lain. 

Setelah satu semester menempuh pendidikan di 

program studi ini, saya mulai memahami dan mencintai 

ilmu-ilmu yang dipelajari di program studi ini. Tidak 

hanya matematika saja yang berkaitan dengan ilmu 

informatika, namun berbagai macam aspek ilmu 

lainnya seperti akuntansi, manajemen, human resource, 

dan masih banyak lagi ilmu lainnya. Selain luasnya ilmu 

yang dipelajari, ilmu informatika ini merupakan ilmu 

yang sangat cepat berkembang, sehingga saya dituntut 

untuk terus mengikuti perkembangan yang ada. 

Studi di IPB University membuat saya harus bisa 

bertahan agar tetap bisa melanjutkan studi di sini. Oleh 

karena itu saya berusaha  tetap menjaga kewajiban 

akademik disamping kewajiban dalam berorganisasi. 

Dengan mengikuti organisasi di sela-sela perkuliahan, 

saya bisa menyeimbangkan berbagai macam kewajiban 

dan bisa menentukan skala prioritas sehingga tidak ada 

kewajiban yang terbengkalai. (Awl/RA)

Oktaviansyah
Lulusan Terbaik

Manajemen Informatika

IPK: 3,88

Wisuda-Ku | Edisi November/2019 



S
aya merupakan lulusan dari SMK Negeri 3 Bogor.  

Kuliah di program studi Teknik Komputer IPB 

University mengantarkan saya untuk 

mendapatkan ilmu baru yang belum saya pelajari 

sebelumnya, yaitu ilmu tentang elektronika dan 

programming. Ilmu programming sangat bermanfaat 

bagi saya karena saya dan beberapa teman dari Teknik 

Komputer bisa membangun sebuah startup digital 

dengan ilmu yang telah didapatkan. 

Semasa kuliah, saya aktif di organisasi Himpunan 

Mahasiswa Vokasi (Himavo) Micro IT sebagai ketua 

divisi Software, Hardware dan Networking. Di luar itu, 

hal yang paling berkesan dari Teknik Komputer adalah 

solidaritas yang tinggi antar mahasiswa.Pengalaman 

yang heroik bagi saya adalah ketika saya dan teman-

teman berhasil membuat sebuah aplikasi android 

untuk Sekolah Vokasi IPB University yang berfungsi 

untuk mempermudah proses presensi ketika ujian. 

Aplikasi tersebut merubah sistem presensi yang 

awalnya masih menggunakan kertas dan tanda tangan 

manual menjadi sistem digital menggunakan QR Code 

sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas. 

(awl/RA)

Finna Fazriani Purnama
Lulusan Terbaik

Ekowisata
IPK: 3,95

Muhammad Faisal Akbar
Lulusan Terbaik
Teknik Komputer

IPK: 3,97

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 3

S
aya berasal dari SMA Negeri 3 Kabupaten 

Tangerang dan melanjutkan belajar di Program 

Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan IPB 

University. Dengan belajar di prodi ini, membuat saya 

mengerti tentang cara menangani bahan pangan dari 

produsen hingga ke konsumen baik dalam segi 

mikrobiologi, kimia, maupun organoleptik.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, 

sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin, 

tangguh, peka, dan menyukai tantangan. Saya 

berharap, setelah lulus dari prodi ini saya dapat 

menjadi tenaga ahli yang kompeten dalam supervisi 

kegiatan pengolahan, pengendalian mutu dan 

keamanan pangan (termasuk di dalamnya analisis mutu 

fisik, sensori dan mikrobiologi pangan) di industri 

pangan untuk skala kecil, menengah maupun besar.

Perjuangan paling heroik selama di IPB adalah ketika 

saya berjuang lulus ujian kompetensi saat semester 

akhir. Ujian kompetensi ini ternyata tidak mudah, butuh 

kedisiplinan, semangat dan konsentrasi tinggi untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik. Saya bersyukur dapat 

melewati itu semua, dan percaya hasil tidak akan 

mengkhianati usaha dan perjuangan yang tinggi. 

(awl/RA)

Assyifa Restu Putri
Lulusan Terbaik

Supervisor Jaminan Mutu Pangan

IPK: 3,88

S
aya merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Kota 

Sukabumi. Kuliah di Program Studi Teknologi 

Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya 

membuat saya mengerti betapa besarnya potensi 

perikanan di Indonesia. Saya berharap semoga ilmu 

yang didapatkan menjadi bekal ke depan untuk ikut 

serta dalam menjaga dan mengembangkan potensi 

perikanan di Indonesia. 

Saya punya pengalaman menarik saat di bangku 

kuliah. Saking capeknya dengan tugas-tugas kuliah, 

saya ketiduran.  Padahal saya punya tugas praktikum 

pengamatan di kolam kampus. Saat terbangun,  waktu 

sudah tengah malam. aat mengerjakan laporan karena 

banyaknya tugas yang menumpuk. Saya terbangun 

tengah malam, sementara tugas pengamatan di 

kampus tidak mungkin saya tinggalkan. Walhasil, saya 

harus mondar-mandir dari kost ke kampus hanya 

untuk memberi makan ikan, praktikum memijahkan 

ikan. Saya harus bangun sejam sekali dari jam 12 

malam hingga jam 5 pagi untuk memerhatikan tingkah 

laku ikan pada saat kawin. 

Kuliah di IPB University ini tidak mudah. Tetapi berkat 

usaha, keuletan, doa, dan ridho orang tua, 

alhamdullilah semua itu dapat terlewati dan akhirnya 

saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya. (awl/RA)

Finna Fazriani Purnama
Lulusan Terbaik

Ekowisata
IPK: 3,95

Wowo Supriyantoro
Lulusan Terbaik

Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya

IPK: 3,96
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S
aya berasal dari MAN 1 Kota Semarang, sangat 

senang sekali dapat diterima dan belajar di 

Universitas ternama di Indonesia, yaitu IPB 

University, Sekolah Vokasi, Program Studi Manajemen 

Agribisnis. Sebenarnya saya tidak begitu yakin dapat 

menjadi bagian dari IPB University,  tapi 

keberuntunganlah yang menjadikan saya mendapatkan 

kesempatan untuk belajar dan berkembang di sini.

Menjadi lulusan IPA dan memulai belajar ilmu ekonomi 

dan manajemen menjadi tantangan tersendiri, terlebih 

pada saat matrikulasi. Pada masa tersebut, kami 

sebagai mahasiswa baru mendapatkan mata kuliah 

ekonomi umum dan matematika bisnis. Di mata kuliah 

ekonomi umum,  agak kurang dapat mengikuti dan 

sedikit mengalami kebingungan karena pada saat SMA  

tidak mendapatkan pelajaran ekonomi. Berkat kerja 

keras, belajar setiap malam, dan bertanya kepada 

teman dan dibantu oleh tenaga didik yang berkualitas 

menjadikan saya menjadi lebih paham dan mengerti 

dengan mata kuliah tersebut. Sehingga mendapatkan 

nilai A di mata kuliah yang menantang itu.

Selain itu, di Program Studi Manajemen Agribisnis 

terdapat fasilitas untuk mengikuti Pertukaran Pelajar di 

ASEAN dan saya mendapatkan kesempatan  itu untuk 

mengikuti Pertukaran Pelajar di Filipina.Bukan saya 

yang berjuang heroik selama kuliah di IPB University, 

akan tetapi kedua orang tua dan orang-orang yang 

membantu selama kuliah. Saya sangat bersyukur 

memiliki kedua orang tua seperti mereka yang rela dan 

percaya kepada saya untuk melanjutkan pendidikan di 

luar kota, Bogor. Mereka berjuang keras untuk 

membantu kehidupan saya. Bapak saya seorang Buruh. 

Penghasilan yang dihasilkan tidaklah seberapa, belum 

lagi jika penyakit Bapak saya kambuh. Beliau bisa tidak 

kerja berhari-hari. Ibu saya bekerja sebagai pengasuh 

anak tetangga. Beliau bekerja untuk membantu 

mencukupi kebutuhan keluarga. Saya Bangga kepada 

mereka karena mereka adalah hero saya.

Selain itu, Guru-guru SMA adalah hero bagi saya. 

Mereka mengumpulkan uang agar saya dapat 

membayar uang SPP semester pertama 6 Juta dan 

membantu biaya hidup setiap bulannya. Mereka 

melakukan itu sebagai bentuk support terhadap saya 

agar dapat melanjutkan studi di IPB University karena 

saya adalah siswa pertama dari MAN 1 Kota Semarang 

yang dapat menembus dan menjadi bagian dari IPB 

University.

Selain itu yaitu Dosen IPB, Dr Utami Dyah Safitri. Berkat 

beliau saya dapat membayar uang SPP melalui donasi 

yang beliau lakukan ke teman-temannya. Kemudian Ibu 

Akbar Rizki, MSi, Dr Sri Suharti, SPt, MSi, dan Bapak 

Sandi. Pada awal kedatangan  di Bogor, saya banyak 

dibantu oleh Bapak Teguh Susetya dan keluarga. Mulai 

dari Tempat tinggal dan support lainnya. 

Belajar di Program Studi Manajemen Agribisnis 

sangatlah menyenangkan. Selain mendapatkan teori 

dan praktikum di ruang kelas, kita juga mendapatkan 

mata kuliah yang mengharuskan kita untuk praktikum 

di luar kelas, seperti mata kuliah Teknik Budidaya 

Tanaman, Teknik Budidaya Peternakan, dan Teknik 

Budidaya Perikanan. Selain itu, yang menjadi tempat 

praktikum mahasiswa Manajemen Agribisnis yaitu 

pasar tradisional, pasar modern, pengusaha, balai yang 

bergerak di bidang pertanian, dan lain 

sebagainya.(wal/ris)

Boby Dwi Mahendra
Lulusan Terbaik

Manajemen Agribisnis

IPK: 3,97

LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari SMAN Negeri 6 Kota Bogor. 

Ilmu yang dipelajari di program studi 

manajemen industri membuat saya tertarik dan 

ingin menggali lebih dalam lagi.  Meskipun pada 

awalnya saya sedikit bingung dan seperti salah jurusan. 

Setelah melewati satu semester dan mulai menjumpai 

ilmu-ilmu teknik industri, akhirnya saya mulai 

menemukan passion. Saya tertarik dengan ilmu 

menajemen industri yang secara garis besar 

mempelajari tentang perencanaan dan pengendalian 

operasi pada manufaktur. Manajemen industri bukan 

hanya mengajarkan ilmu mengenai hardskill namun 

juga softskill yang menjadikan seseorang lebih baik 

lagi dalam pengembangan diri. Mulai dari keahlian 

berkomunikasi dan beretika,  banyak sekali 

mendapatkan hal yang tak ternilai dari Program Studi  

Manajemen Industri.

Perjuangan paling berkesan selama menjadi 

mahasiswa IPB  University adalah ketika penyusunan 

Tugas Akhir (TA) sampai dengan dinyatakan lulus dari 

Sekolah Vokasi. Perjalanan tersebut bukanlah 

perjalanan yang mudah, dalam pencapaian setiap 

tahapnya membutuhkan perjuangan yang ekstra. 

Dimulai dari seminar, sidang, dan yang menjadi 

puncaknya adalah perjuangan dalam mendapatkan 

pengesahan Tugas Akhir (TA), dimana sebagian besar 

waktu  dihabiskan di kampus, dan hal ini membuat 

para dosen pun bosan melihat setiap hari berada di 

kampus. Mungkin teman-teman pun merasakan hal 

yang sama dan hal ini menjadi perjuangan kita 

bersama sebagai seorang mahasiswa. Saya yakin setiap 

orang memiliki perjuangannya masing-masing. Saya 

merasa bangga ada di tengah orang-orang yang telah 

berjuang hingga sampai pada moment ini. (Awl/ris)

Finna Fazriani Purnama
Lulusan Terbaik

Ekowisata
IPK: 3,95

Luky Puspasari
Lulusan Terbaik

Manajemen Industri
IPK: 3,96
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Hal. 5Hal. 5

S
aya merupakan lulusan dari SMAN 2 Kota Bogor,  

Selama kuliah  program studi Akuntansi Sekolah 

Vokasi IPB University, saya semakin mengerti 

ternyata akuntansi bukan hanya sekedar 

menyeimbangkan debit dan kredit, namun di dalamnya 

juga berkaitan dengan implementasi ilmu tersebut 

untuk mencapai kehidupan yang seimbang dalam 

segala aspek. 

Tidak dipungkiri, pertama kali masuk kelas saya sedikit 

terkejut, karena ternyata saya harus berada di tengah 

teman-teman yang memiliki bekal ilmu akuntansi yang 

jauh lebih tinggi dari saya. Tak sedikit dari teman-

teman saya berasal dari jurusan IPS maupun SMK 

Akuntansi. Tapi saya sadar, saya harus berani  berjuang 

semaksimal mungkin.

Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan saat itu 

hanya belajar secara maksimal agar perjuangan yang 

telah dilakukan kedua orang tua tidak menjadi sia-sia. 

Saya sadar, ada doa yang selalu dipanjatkan dan 

harapan yang digantungkan, semua itu harus  terwujud.  

(Awl/RA)

Xennda Afrihana
Lulusan Terbaik

Akuntansi
IPK: 4,00

S
aya lulusan dari SMA di Sugar Group, Lampung 

Tengah. Belajar di  Teknologi dan Manajemen 

Produksi Perkebunan (TMP) adalah saya tidak 

hanya belajar materi tentang tumbuhan dan segala 

faktor kebutuhannya, tetapi  saya juga bisa  belajar 

melakukan hal-hal yang bersifat manajerial untuk 

mengatur  sumber daya alam (SDA) dan sumber daya 

manusia (SDM). Kuliah di IPB University mendorong 

saya  melakukan yang terbaik agar bisa meraih demi 

prestasi. Saya harus tahan dan tidak tergoda dengan 

hal-hal yang kurang bermanfaat, mengurangi waktu 

istirahat di saat banyak tugas, dan tidak tidur saat yang 

lain mulai tertidur di jam kuliah. Sejujurnya saya bukan 

orang yang pintar, tetapi saya bertekad bahwa saya 

harus berprestasi. Akhirnya dengan semangat dan 

bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik, 

saya berhasil pada pencapaian sekarang ini. (awl/RA)

Finna Fazriani Purnama
Lulusan Terbaik

Ekowisata
IPK: 3,95

M Suganda Wijayanto
Lulusan Terbaik

Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan

IPK: 3,87

Ilmu yang saya pelajari di analisis kimia sangatlah 

menantang. Dengan setiap reaksi dan rumus yang 

sangat banyak dan terkadang cukup rumit sehingga 

membuat kita bersemangat untuk menaklukannya. 

Selain itu ilmu yang mencakup kehidupan di sekitar 

kita, mulai dari sandang, pangan, bahkan peralatan 

sehari-hari membuat ilmu kimia itu menarik untuk 

dipelajari. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, 

apalagi dengan usaha yang maksimal. Menghasilkan 

tenaga ahli madya yang terampil dan mandiri di 

bidang analisis kimia serta mampu menciptakan dan 

mengembangkan kewirausahaan dalam bidang kimia. 

Selain itu memiliki keterampilan sebagai Analis Kimia 

dalam menggunakan berbagai metoda analisis 

termasuk penggunaan instrumen mutakhir, serta 

memiliki keterampilan melakukan analisis kimia pada 

bidang lingkungan, produk   pertanian, produk industri 

hasil pertanian, produk bahan alam dan industri 

olahannya, kesehatan.

Perjuangan paling berkesan adalah saat mengerjakan 

beberapa laporan, tugas dalam waktu bersamaan 

karena esoknya deadline dikumpulkan sedangkan 

malam harinya masih ada kegiatan. Semangat 

begadang sampai subuh! Apalagi saat ujian 

kompetensi, dengan ketakutan karena bayangan 

tentang soal-soal yang banyak, waktu terbatas, reaksi-

reaksi kimia dan rumus kimia membuat tidak bisa 

tertidur semalaman. Tapi tetap seru karena saat 

begadang selalu ramai sambal bertukar pikiran dan 

ilmu dengan teman-teman. Saya berasal dari  SMAS 

Terpadu Al Qudwah, Rangkasbitung, Lebak, Banten. 

(Awl/ris)

Finna Fazriani Purnama
Lulusan Terbaik

Ekowisata
IPK: 3,95

Aliya Cahaya Septisya
Lulusan Terbaik
Analisis Kimia

IPK: 3,93

LULUSAN TERBAIK
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