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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, Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, IPB University 

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 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 161.801  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

Rektor IPB University Lepas Wisudawan 
dengan Pantun Pesawat
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ebanyak 800 mahasiswa IPB University diwisuda 

Spada Rabu (30/10) bertempat di Gedung Grha 

Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga 

Bogor. Seremonial wisuda dibuka dengan sebuah pantun 

oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria. “Pesawat 

terbang menembus awan; Turbulensi ketika terbang 

sudah biasa; Hari ini saya lihat para wisudawan; Dua 

puluh tahun lagi akan saya temui para pemimpin bangsa.”

 

Dalam wisuda tahap II Tahun Akademik 2019/2020 ini 

mencakup program Pendidikan Sarjana, Pendidikan 

Profesi Dokter Hewan, Magister dan Doktor. Data yang 

ada, tercatat 589 orang lulusan progam Sarjana, 22 orang 

lulusan program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 158 

orang lulusan program Magister, dan 31 lulusan program 

Doktor. Hingga wisuda pada tahap ini, IPB University 

telah memiliki 161.798 alumni yang tersebar di penjuru 

Indonesia dan dunia. 

 

Dalam sambutannya, Rektor IPB University 

mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan 

berharap kepada para lulusan dapat mengharumkan 

nama IPB University setelah lulus. Dalam kesempatan ini 

Rektor IPB University juga membekali para lulusan 

tentang skill yang dibutuhkan untuk menjawab 

tantangan-tantangan di masa depan di dunia kerja. Prof 

Arif Satria mengatakan, semangat integritas, inovasi dan 

inspirasi menjadi kunci sukses IPB University hari ini dan 

di masa depan. Menurutnya, integritas menjadi dasar dari 

piramida kunci kesuksesan saat ini. Integritas juga 

mencerminkan keteguhan dan konsistensi IPB University 

dalam mengemban nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi. 

Munculnya inovasi-inovasi baru menjadi bentuk nyata 

dari pemikiran-pemikiran terbaru civitas akademika IPB 

University untuk bangsa ini. Melalui inovasi inilah karya-

karya IPB University ke depan akan selalu menjadi 

inspirasi bagi kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih 

baik. Oleh karena itu, IPB University melakukan 

rebranding dengan nama IPB University dalam bahasa 

inggris dan tagline baru yaitu Inspiring Innovation with 

Integrity in Agriculture, Ocean and Bioscience for a 

Sustainable World. “Program Pendidikan IPB 4.0 

dirancang untuk membekali peserta didik dengan skills 

set yang akan memperkuat talent. Dengan demikian, 

lulusannya menjadi lincah, tangguh, dan adaptif dangan 

perubahan yang ada sebagai generasi Tomorrow People,” 

ungkap dosen IPB University dari Fakultas Ekologi 

Manusia. Tujuan utama dari penerapan pendidikan IPB 

4.0, lanjut Rektor IPB University, adalah supaya lulusan 

IPB menjadi powerful agile learner. Dalam Pendidikan 

Milenial IPB 4.0 ini bentuk kebijakan yang diterapkan IPB 

adalah melakukan reorientasi kurikulum, menyelaraskan 

proses pembelajaran termasuk dalam hal ini perkuliahan 

online,  pembukaan kelas internasional, mengembangkan 

keilmuan dan profesi baru, dan pembukaan jalur ketua 

OSIS sejak tahun 2018.

 

Guru Besar bidang Ekologi Politik ini menambahkan, 

sampai saat ini IPB University telah melahirkan konsep 

agro-maritim 4.0, roadmap research Agro-maritim 4.0 

dan kumpulan pemikiran dosen IPB University dalam 

buku 4.0. Inovasi ini menghantarkan IPB University 

sebagai penyumbang inovasi paling prospektif versi 

Business Innovation Center sebesar 39,65% dari total 

inovasi di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah IPB 

University menjadi penyumbang jumlah paten terbanyak 

di Indonesia. IPB University juga baru saja meresmikan 

Tani Center untuk para petani, pekebun dan nelayan 

sehingga dapat saling belajar dan konsultasi dengan 

fasilitas yang lengkap.

 

 “Saya harapkan para lulusan memiliki cita-cita dan 

mimpi setinggi langit untuk mendapatkan masa depan 

yang gemilang. Sebagaimana Ir Soekarno pernah katakan 

bahwa “Gantungkan cita-citamu setinggi langit! 

Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau 

akan jatuh di antara bintang-bintang”. Rencanakanlah 

masa depan dengan sungguh-sungguh dan penuh 

persiapan karena keberuntungan akan muncul ketika 

kesempatan bertemu dengan persiapan,” pungkas Prof 

Arif Satria. (Awl/RA)

Rektor IPB University Lepas Wisudawan 
dengan Pantun Pesawat



S
aya merupakan lulusan dari SMA N 9 Kabupaten 

Garut. Alasan saya memilih Departemen 

Manajemen Sumberdaya Lahan, Fakultas 

Pertanian, IPB University karena menurut saya 

kehidupan manusia dan makhluk lainnya di bumi 

sangat bergantung pada lahan, sehingga perlu adanya 

pengelolaan secara berkesinambungan supaya 

menghasilkan produksi yang optimal dengan tetap 

mempertahankan kelestarian lingkungannya. 

Banyak ilmu menarik yang saya pelajari di Departemen 

Manajemen Sumberdaya Lahan seperti pengembangan 

sumberdaya fisik lahan, kimia dan kesuburan tanah, 

bioteknologi tanah, konservasi tanah dan air, 

penginderaan jauh dan informasi spasial, serta 

perencanaan dan pengembangan wilayah.

Belajar di Departemen Manajemen Sumberdaya Lahan 

sangat berkesan karena penyampaian perkuliahannya 

tidak hanya di kelas, tetapi juga di laboratorium dan di 

lapang. Selain itu, di departemen ini juga mengajarkan 

saya untuk selalu mandiri, menjadi pribadi yang 

tangguh, dan senantiasa menikmati setiap proses yang 

dilakukan. (Awl/RA)

Hal. 3

LULUSAN TERBAIK

Anden Siti Fatimah
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,94

Saya berasal dari SMA Insan Cendekia Al-Mujtaba 

Sukoharjo. Saya memilih program studi (prodi) 

Kedokteran Hewan (FKH) IPB University, karena 

bagi saya ilmu yang diajarkan di prodi Kedokteran 

Hewan menambah pengetahuan saya tentang 

kesehatan dan kesejahteraan hewan, manusia, dan 

lingkungan.

Bagi saya, dokter hewan tidak hanya bekerja mengobati 

hewan yang sakit, tetapi lebih ke arah mewujudkan 

kesehatan hewan, yang nantinya akan menunjang 

kesehatan manusia. Jika hewan yang dikonsumsi oleh 

manusia itu sehat, maka manusianya pun akan sehat 

dan sejahtera. Dokter hewan adalah jembatan antara 

kesehatan hewan dengan kesehatan manusia. Semoga 

saya bisa menjadi dokter hewan yang bermanfaat 

banyak bagi umat.

Selama belajar di IPB University, saya berjuang untuk 

yakin dengan kemampuan diri sendiri.  Saya juga 

berusaha supaya bisa miliki keyakinan, kepercayaan diri, 

dan perilaku untuk bangkit kembali dari kehidupan 

yang keras, serta tidak mudah menyerah dan berhenti. 

Saya juga terus berusaha untuk senantiasa 

menanamkan nilai-nilai positif dalam mind set saya dan 

meningkatkan kemampuan saya supaya berhasil 

melaksanakan tugas yang diberikan. (Awl/RA)

A
kuakultur membuat saya menyukai ilmu 

berbisnis dan mampu mengubah pola pikir 

saya menjadi pribadi yang menyukai tantangan 

dan dinamis. 

Saat penelitian berlangsung, saya sendiri benar-benar 

tidak tahu proses dan mekanisme di Laboratorium 

Genetika, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hal ini 

karena ternyata ilmu yang diajarkan di kuliah benar-

benar masih kurang untuk mewakili proses praktik di 

laboratorium. Oleh karena itu, saya mulai mencari buku 

tentang dasar-dasar genetika, publikasi ilmiah 

mengenai genetika di bidang akuakultur. 

Tidak hanya tentang ketidaktahuan saya yang 

mendalam tentang ilmu genetika akuakultur, namun 

juga dalam proses penelitiannya. Selama penelitian, 

saya harus mendesain primer untuk gen objek 

penelitian saya sendiri dan selama proses penelitian 

saya juga sempat gagal sehingga harus mengulang lagi. 

Semester 8 atau semester penelitian adalah masa studi 

yang membuat saya berjuang keras, bukan hanya 

proses penelitian namun juga mentalnya. Saya bisa 

belajar tentang kesabaran, ulet dan pantang menyerah, 

dan itu semua membuat saya bisa bersikap lebih 

dewasa. (dh/RA)

Dwi Indah Lestari
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,86
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R. Avida Shahnaz Nabilah
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,84



LULUSAN TERBAIK
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S
etelah lulus dari SMA Negeri 1 Kota Blitar, saya 

melanjutkan kuliah di Departemen Ilmu Nutrisi 

dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, IPB 

University. Dengan berkuliah di sini, saya bisa 

mendapat ilmu baru yang belum pernah saya dapat 

sebelumnya. Lulusannya pun diarahkan untuk menjadi 

ahli di bidang ilmu nutrisi dan makanan ternak yang 

mampu mengidentifikasi bahan-bahan pakan 

berkualitas tinggi dan memproduksinya dengan baik. 

Selain itu, para alumni juga akan diarahkan untuk 

menjadi ahli dalam menghitung kebutuhan nutrisi serta 

memformulasikan ransum yang tepat dengan 

kebutuhan ternak. Hal yang terpenting selama 

berkuliah adalah materinya diajarkan langsung oleh 

dosen-dosen ahli yang terus memotivasi para 

mahasiswa.

Selama kuliah ragam ilmu yang saya dapatkan 

diantaranya tentang  prinsip-prinsip  ilmu nutrisi  dan 

teknologi pakan dalam proses produksi  pangan 

hewani secara efisien,  aman bagi kesehatan ternak  

dan manusia serta ramah lingkungan   dengan   

mengelola  pakan   yang  diproduksi  secara kontinyu 

dan  berkualitas  dengan sistem  industri.

Perjuangan paling heroik saya adalah ketika saya harus 

berkorban tidur di kandang dan tidak merasakan Hari 

Raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Saya 

melakukan itu untuk keberhasilan penelitian saya dan 

mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan di 

masa depan. (awl/RA)

Havif  Zamarath Varhan
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan 

IPK: 3,84

S
aya merupakan lulusan SMA Negeri 3 Karawang. 

Setelah lulus, saya melanjutkan belajar di 

Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan, IPB 

University. Belajar di program studi ini membuat saya 

mengerti mengenai proses pengolahan hasil hutan baik 

kayu maupun non kayu dari hulu hingga hilir secara 

lestari. Tidak hanya itu, di sini saya juga banyak belajar 

mengenai ekonomi dan industri sehingga membuka 

wawasan bahwa ruang lingkup ilmu yang dipelajari 

ternyata sangat luas. Selain itu, kualitas pengajar di 

departemen ini sangat kompeten dan terdapat banyak 

guru besar yang berpengaruh dalam bidang keilmuan 

teknologi hasil hutan di Indonesia. Saya sangat 

bersyukur dengan semua ilmu dan perkembangan 

pengetahuan yang saya dapat selama masa 

perkuliahan. 

Perjuangan yang sangat heroik dan mengharukan bagi 

saya adalah ketika saya mengikuti seleksi beasiswa 

Tanoto Foundation. Alhamdulillah, saya berhasil 

memperoleh beasiswa tersebut sehingga dapat 

meringankan beban keluarga sampai lulus. Selain itu, 

selama kuliah, saya juga aktif mengikuti organisasi 

Tanoto Scholars Association chapter IPB University dan 

pernah menjadi ketua International Forestry Students' 

Association (IFSA) Local Commiittee IPB University. 

Melalui dua organisasi tersebut, saya dapat ikut 

berpartisipasi dalam menjalankan salah satu rangkaian 

program kerja yang berhubungan dengan bina desa di 

sekitar kampus. Bina desa tersebut dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya 

pendidikan dan lingkungan terutama bagi anak-anak di 

desa tersebut. (awl/RA)

Rizal Danang Firdaus 
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan 
IPK: 3,89

Kesan terhadap ilmu yang dipelajari di program studi  

mencakup bidang yang luas seperti struktur dan 

infrastuktur, lingkungan, sumber daya air dan geomatika 

yang semua ilmunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.

Selama studi di IPB University perjuangan paling heroik  dalam 

masa studi yaitu ketika pengambilan dan pengolahan data 

untuk skripsi. Pengambilan sampel di daerah yang sulit 

dijangkau yaitu di lereng Puncak, Bogor yang telah longsor dan 

disimulasi dengan menggunakan software yang cukup panjang. 

(dh/ris)

Achmad Hadz
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,96
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Belajar di Departemen Matematika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) IPB University dapat memberikan pola 

pikir baru bagi saya, yaitu mampu melihat 

permasalahan dari berbagai sisi dan berpikir secara 

logis. Di sini, saya juga dapat mengembangkan ilmu 

matematika yang mencakup konsep dasar, teknik 

dasar, pemodelan dan komputasi dalam pemecahan 

masalah secara matematis.

Oleh karena itu, lulusannya dapat berpikir secara 

sistematis dan logis dalam memecahkan masalah, 

menguasai konsep-konsep dasar matematika, terampil 

dalam menggunakan teknik-teknik utama matematika 

pada berbagai bidang terapan di luar matematika, 

serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam 

suatu team work. Selama studi di IPB University, saya 

belajar untuk tidak takut pada tantangan dan selalu 

berusaha memberikan yang terbaik. Saya berasal dari  

SMA San Marino Jakarta Barat. (Awl/RA)

Nadya Fransisca
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam 

IPK: 3,96

S
emenjak lulus dari SMA Harapan 1 Medan, dan 

melanjutkan belajar di Departemen Ilmu 

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen, FEM IPB University  kesan yang saya 

dapatkan yaitu merasa kagum dengan pelajaran 

ekonomi syariah yang sangat mengedepankan konsep 

keadilan dalam transaksi perekonomian yang 

berlandaskan pada sektor riil.

Menurut saya, ilmu ekonomi syariah dapat membantu 

manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui 

alokasi dan distribusi berbagai sumber daya  sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah 

tanpa mengekang kebebasan individu secara 

berlebihan.  Selain itu, ilmu ekonomi syariah 

merupakan pengetahuan dan implementasi dari 

ajaran-ajaran maupun aturan-aturan syariah yang 

mengedepankan keadilan.

Perjuangan paling heroik yang berkesan bagi saya 

adalah ketika saya berhasil memperoleh beasiswa 

unggulan Bank Indonesia. Melalui beasiswa tersebut, 

saya bisa bertemu dengan orang-orang terbaik dari 

kampus ini dan saya mendapat banyak sekali pelajaran 

hidup. Selain itu, saya merasa senang karena dapat 

membayar uang kuliah sendiri dan membanggakan 

orang tua. (Awl/RA)
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S
etelah lulus dari SMA Negeri 1 Brebes, saya 

melanjutkan kuliah di Departemen Ilmu 

Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi 

Manusia (IKK Fema) IPB University. Di Indonesia, 

program studi IKK merupakan satu-satunya jurusan. 

Hal tersebut membuat IKK menjadi jurusan yang unik 

dari yang lainnya. Bagi saya, kuliah di departemen IKK 

tidak hanya sebatas menghafalkan suatu teori atau 

materi-materi perkuliahan, tetapi lebih kepada 

pemahaman dan penerapanya. Melalui tugas-tugas 

kuliah dan praktikum yang diberikan, saya bisa 

beriteraksi langsung dengan masyarakat dari semua 

kelompok usia. 

Selain itu, selama di departemen IKK, saya belajar 

untuk memahami diri saya sendiri dan belajar untuk 

memahami sudut pandang orang lain. Saya juga 

diajarkan untuk lebih peka pada kondisi sekitar, 

terutama yang berkaitan dengan isu-isu keluarga 

(permasalahan dan tantangan yang dihadapi keluarga 

di era sekarang), perkembangan anak dan konsumen. 

Selama menjalani perkuliahan, perjuangan yang paling 

heroik bagi saya adalah ketika sedang fokus 

mengerjakan penelitian. Mulai dari menentukan topik 

penelitian, mencari referensi-referensi yang sesuai, 

membuat proposal,  survei lapang untuk mengambil 

data, hingga saat sidang skripsi. Awalnya, saya tidak 

pernah menduga bahwa akan melakukan penelitian 

yang melibatkan masyarakat lanjut usia sebagai 

responden penelitian. Dari penelitian ini saya 

memeroleh banyak pengalaman, mulai dari belajar 

memahami sudut pandang dan masalah-masalah 

yang dihadapi para lansia, belajar berdiskusi dengan 

mereka, dan yang pasti belajar melawan diri diri 

sendiri dan meyakinkan diri bahwa saya mampu 

menyelesaikannya. (Awl/RA)

Muttia Shafira Nisa 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,87

LULUSAN TERBAIK

Arif Sulaiman
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,92



Hal. 5Hal. 6

S
elama berkuliah di Sekolah Bisnis (SB) IPB 

University saya diajarkan tentang jiwa 

enterpreneur dan aplikasinya yang dapat saya 

gunakan dalam pengambilan keputusan kehidupan 

sehari-hari. Bagi saya Sekolah Bisnis IPB University 

adalah sekolah terbaik yang saya temui. 

Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pekalongan, dengan 

latar belakang keluarga yang sederhana. Bapak saya 

bekerja sebagai supir di salah satu koperasi di 

Pekalongan sedangkan ibu menjadi ibu rumah tangga 

di rumah. Awalnya saya tidak pernah terpikirkan bisa 

menjadi mahasiswa di salah satu kampus terbaik di 

negeri ini. Hingga suatu saat ada pembukaan beasiswa 

Bidikmisi dari guru Bimbingan Konseling di SMA. 

Bidikmisi inilah yang menjadi jalan pembuka untuk 

meraih mimpi-mimpi saya. Saya menerima beasiswa ini 

sejak semester satu di IPB University. Meskipun 

beasiswa Bidikmisi sangat membantu dalam finansial 

namun jika dibandingan dengan biaya hidup di Kota 

Bogor yang notabene lebih mahal, saya harus pandai 

dalam mengatur uang. Untuk menutupi kebutuhan 

sehari-hari, saya pernah mengajar private anak sekolah, 

rajin ikut lomba supaya kalau menang hadiahnya untuk  

menambah biaya hidup dan tabungan.

Alhamdulillah saya pernah menjuarai beberapa lomba 

seperti Juara 1 Lomba National English Competition di 

Universitas Negeri Medan kategori Field Essay tahun 

2018, Juara 2 Lomba Esai Nasional di Universitas 

Bengkulu tahun 2018, Juara Harapan 1 Lomba Karya 

Tulis Ilmiah di Universitas Negeri Padang tahun 2017. 

Pada tahun 2018 saya mendapatkan penghargaan 

sebagai mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dan 

mewakili Sekolah Bisnis IPB University untuk mengikuti 

pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat IPB University 

Ketika menjadi mahasiswa aktif, saya mengikuti 

organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SB, Dewan 

Perwakilan Mahasiswa (DPM) SB dan Indonesia Green 

Action Forum (IGAF) Local Committee (LC) IPB. 

Untuk kegiatan internasional saya pernah menikmati 

kuliah di tiga negara, yakni dengan mengikuti Summer 

Course di Prince Of Songkhla University, Thailand tahun 

2017, Summer Program Far Eastern University, 

Philippines tahun 2018 dan exchange student selama 

satu semester di Ho Chi Minh University of  Technology 

and Education, Vietnam tahun 2019. Saya juga pernah 

mempresentasikan proyek lingkungan di acara 

PowerShift Malaysia tahun 2016. 

Saya tidak pernah berpikir saya dapat sampai di titik ini. 

Saya ingin membuat orang tua saya bangga dan 

sebagai tanggung jawab saya karena telah diijinkan 

merantau jauh di Bogor agar bersungguh-sungguh 

kuliah. Saya juga ingin membuktikan bahwa mahasiswa 

Bidikmisi yang berlatar belakang ekonomi sederhana 

bisa bersaing dengan mahasiswa yang lain karena  

punya daya juang yang tinggi. Terimakasih Bidikmisi, 

terimakasih IPB dan terimakasih SB IPB University. 

(Awl/RA)

Muhammad Firman Ardyansyah
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,80

Wisuda-Ku | Edisi Oktober/2019 

S
aya berasal dari SMAN I Komodo, Labuan Bajo, 

Nusa Tenggara Timur. Program profesi Dokter 

Hewan IPB University banyak memberi saya 

pengalaman tentang profesi dokter hewan di 

masyarakat. Saya menjadi lebih paham tentang  

profesi dokter hewan yang sangat mulia karena 

mengabdikan diri untuk membantu makhluk ciptaan-

Nya yaitu hewan, lingkungan, dan manusia.

Sementara itu, prospek karir dokter hewan sangatlah 

luas karena ilmu terapannya dibutuhkan dalam banyak 

bidang seperti menjadi praktisi hewan kesayangan 

atau membuka praktik, praktisi ruminansia, misalnya 

pada peternak sapi, baik sapi potong atau sapi perah, 

kambing, domba dan lain-lain.

Dokter hewan juga banyak bekerja sebagai konsultan 

ahli (misalnya konsultan unggas seperti ayam atau 

satwa liar seperti gajah) baik secara mandiri maupun 

pada perusahaan swasta.

Pengalaman paling heroik yang saya alami adalah ketika 

saya praktik lapangan di Balai Karantina Pertanian Kelas 

II Cilegon. Saat itu, kami (mahasiswa magang) 

membantu mengidentifikasi dan menghitung burung 

liar yang diselundupkan dari Sumatera ke pulau Jawa. 

Kami menemukan ada sekitar lebih dari 1000 ekor 

burung selundupan dalam satu malam penuh hingga 

pagi hari. Kemudian tidur sekitar 1-2 jam.  Lalu, siang 

harinya kami harus langsung mengikuti ujian 

komprehensif dan presentasi hasil praktik lapang di 

balai karantina. Alhamdulilah, saya dan teman-teman 

bisa melewati ujian bagian praktik lapangan 

kekarantinaan dengan baik. (Awl/RA)

Dedy Surya Pahlawan
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Dokter Hewan
IPK: 3,93
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S
elama menempuh kuliah di program ini, saya 

benar-benar mendapat ilmu yang bermanfaat. 

Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan IPB 

University, linier dengan jurusan saya sewaktu 

menempuh program Sarjana, sehingga pendalaman 

materinya sangat sesuai dan memberikan peluang 

untuk mengerti lebih banyak. Dosen yang mengampu 

selama kuliah juga kredibel dan membantu pemahaman 

keilmuan nutrisi pakan menjadi lebih mudah. Di sini 

saya bisa belajar mengenai “Better Feed for Better 

Food”. Sebagai seorang yang mempelajari pakan tentu 

saja tugasnya untuk menciptakan pakan yang baik 

sehingga dapat menghasilkan sumber pangan hewani 

yang bermutu. 

Program studi yang saya pilih ini dapat memberi 

dampak besar untuk suplai protein hewani bangsa 

Indonesia. Selain ilmu, saya juga belajar kerja keras dan 

berbagi pengalaman melalui dosen dan teman satu 

jurusan. Beberapa kegiatan wajib dan non wajib juga 

memberikan keragaman ilmu bagi saya. Pada program 

studi ini, memiliki ikatan kekeluargaan yang baik antar 

sesama sehingga terbentuk keharmonisan dan 

kehangatan supaya tetap nyaman menjalankan studi. 

Perjalanan studi Master ini saya tempuh melalui 

program fast track bersama dengan dua teman lainnya 

di jurusan yang sama. Hal ini menyebabkan saya harus 

menjalani semester akhir jenjang S1 bersamaan dengan 

semester 1 dan 2 jenjang S2. Keseimbangan pikiran, 

waktu, emosional, dan religi sangat diperlukan dalam 

fase ini.  (awl/RA)

Ratna Puspita Haryati
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister 
IPK: 4,00

Kesan terhadap Ilmu yang dipelajari di Program 

Studi Ilmu Gizi merupakan ilmu yang 

bermanfaat. Selama manusia masih makan, 

ilmu gizi akan selalu digunakan. Terlebih lagi dengan 

populernya beragam jenis diet, ilmu gizi hadir sebagai 

jawaban atas ambiguitas diet yang ada di masyarakat. 

Gizi kini tidak hanya sebatas energi, protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Akan tetapi, 

ilmu gizi telah berkembang menjadi transdisiplin ilmu 

yang telah melibatkan bidang lain seperti: teknologi 

pangan, mikrobiologi, kedokteran hewan, kimia 

organik hingga ilmu ekonomi. Perkembangan yang 

terjadi tidak terlepas dari upaya peneliti untuk dapat 

meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat. 

 Selama studi di IPB University, saya menyelesaikan 

sarjana, magister dan doktor di IPB University sehingga 

paham betul akan kekuatan riset di IPB University. 

Perjuangan untuk menyelesaikan penelitian merupakan 

hal yang paling berkesan. Penelitian yang dilakukan 

lintas ilmu dan lintas negara membuat kemampuan 

adaptasi benar-benar diuji. 

Penelitian lintas ilmu memaksa saya untuk belajar lebih 

keras dan penelitian lintas negara memaksa saya untuk 

bersyukur lebih banyak.  Mempelajari ilmu yang relatif 

baru dan perjuangan bertahan di tengah suhu hingga 

minus 15 derajat Celsius merupakan perjuangan yang 

akan selalu saya kenang. (dh/ris)

Al Mukhlas Fikri 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 3,94
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