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Assalamu'alaikum 

wr.wb.

 

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 15 Januari 2020, 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 163.398 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



FOKUS

Hal. 2

ebanyak 800 mahasiswa IPB University diwisuda 

Spada Rabu (15/1) bertempat di Gedung Grha 

Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga 

Bogor. Seremonial wisuda dibuka secara langsung oleh 

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria.

Wisuda Tahap IV Tahun Akademik 2019/2020 ini 

mencakup program Pendidikan Sarjana, Pendidikan 

Profesi Dokter Hewan, Pendidikan Magister dan 

Pendidikan Doktor. Data peserta wisuda tercatat 554 

orang lulusan progam Sarjana, satu orang lulusan 

program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 58 orang 

lulusan program Magister, dan 187 lulusan program 

Doktor. Hingga wisuda pada tahap ini, IPB University 

telah memiliki 163.398 alumni yang tersebar di penjuru 

Indonesia dan dunia.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria dalam 

sambutannya menyampaikan, para lulusan IPB University 

diharapkan tetap eksis di masa yang akan datang. Di 

samping itu, ia juga menekankan supaya para lulusan 

tetap bersinergi dan bekerjasama dalam memajukan 

bangsa dan negara. 

"Saat ini kita sedang dihadapkan dengan berbagai krisis, 

terutama krisis lingkungan. Krisis lingkungan ini sudah di 

depan mata," ungkap Prof Arif Satria.  Lebih lanjut 

diurainya, saat ini Indonesia dihadapkan pada krisis 

lingkungan yang harus segera diatasi. Krisis lingkungan 

tersebut memicu munculnya sejumlah masalah seperti 

banjir, pencemaran sungai, rusaknya ekosistem laut, 

pemanasan global, pencemaran udara, sulitnya air bersih, 

kerusakan hutan dan pencemaran tanah. 

“Krisis lingkungan ini juga berdampak kepada masalah 

sumber daya alam, khususnya sumber pangan. Indonesia 

dihadapkan dengan dua masalah utama pangan, yaitu 

krisis pangan dan food loss and waste. Food loss and 

waste Indonesia nomor dua di dunia setelah Arab Saudi,” 

ungkap Prof Arif Satria. 

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Guru Besar 

IPB University dari Fakultas Ekologi Manusia ini 

menghimbau supaya para lulusan tetap menjadi 

pembelajar yang tangguh. Dengan menjadi powerfull 

agile learner maka diharapkan para lulusan dapat eksis 

dan mampu menghadapi ketidakpastian yang terjadi di 

masa depan. Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, 

Prof Arif Satria mengatakan, para alumni perlu diperkuat 

dengan tiga hal yaitu integrity, inovasi dan inspirasi.   

"Integrity itu dasarnya kejujuran, dengan kejujuran itulah 

kita bisa berkolaborasi sehingga mampu menghasilkan 

inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat. Dari 

inovasi itulah kita bisa menginspirasi banyak orang," 

papar Prof Arif Satria. 

Disamping itu, Rektor IPB University juga menyebutkan 

skill yang diperlukan oleh para lulusan dalam menghadapi 

masa depan. Beberapa skill tersebut antara lain adalah 

analytical thinking, critical thinking,  active learning, 

creativity, originality and initiative, leadership, complex 

problem solving dan emotional intelligence, dan system 

analysis and evaluation.

Rektor juga menyebut beberapa pekerjaan akan hilang di 

masa yang akan datang dan digantikan oleh mesin. 

Namun demikian, di saat yang sama muncul pekerjaan-

pekerjaan baru yang bisa dimasuki oleh para lulusan IPB 

University.  Beberapa pekerjaan baru yang muncul dan 

potensial di masa mendatang antara lain adalah analis 

data analysis, spesialis kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) dan learning machine, general manager, 

pengembang dan analisa software, dan profesional 

pemasaran. 

Pada kesempatan yang sama, mantan Dekan Fakultas 

Ekologi Manusia (Fema) IPB University itu menyebutkan 

ada tujuh tipe milenial. Tujuh tipe tersebut adalah the 

advanture, the visionary, the artist, the leader, the 

socializer, the conservative dan the collaborative. 

Prof Arif Satria juga menyebutkan 69.1% milenial memiliki 

ketertarikan untuk mendirikan bisnis secara mandiri.  

"Alumni IPB University itu identik dengan technosocio-

entrepreneurship. Mereka memiliki bisnis tetapi juga 

memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang tinggi," 

pungkas Prof Arif Satria. (/RA)

Momen Wisuda,

Rektor IPB University Pesankan

Lulusan IPB Harus Tetap Eksis
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Hal. 3

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

DKarir (DitmawaPK) IPB University mengadakan 

stadium generale pembekalan pra wisuda di 

Gedung Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB 

Dramaga (13/01). Kegiatan ini rutin diadakan untuk 

mempersiapkan lulusan IPB University pasca wisuda. 

Peserta yang hadir merupakan calon wisudawan yang 

akan diwisuda hari Rabu mendatang.

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Karir, Handian 

Purwawangsa, SHut, MSi menyampaikan kegiatan 

pembekalan pra wisuda merupakan salah satu upaya 

untuk mempersiapkan lulusan IPB University agar lebih 

siap dalam menapaki dunia pasca kampus. 

Ia menyebutkan bahwa IPK atau nilai saat ini bukan lagi 

menjadi faktor utama dalam meraih kesuksesan, 

melainkan kejujuran, kedisplinan dan dukungan pasangan 

hidup.

Pada kegiatan pembekalan kali ini, diundang dua alumni 

IPB University yang telah berhasil menekuni bisnis di 

dunia pertanian dan peternakan. Dua alumni IPB 

University tersebut yaitu Septian Jasiah Wijaya pemilik 

BungQurban.com dan Sutarjo, SP, Owner Sarjana Tani 

Farm (STJ Farm). 

Kedua alumni tersebut menyampaikan tentang 

tantangan-tantangan dalam berwirausaha. Keduanya 

telah memulai  berwirausaha semenjak kuliah.  “Modal 

utama dalam berbisnis adalah kepercayaan diri dan 

berani melakukan sesuatu termasuk mengambil 

keputusan, Awalnya saya ingin ada produk dengan 

personal branding sendiri, tetapi ternyata tidak mudah, 

makanya saya menggandeng beberapa pihak untuk 

menghasilkan produk. Beberapa produk yang dihasilkan 

adalah hasil kerjasama dengan ibu-ibu Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK),” ungkap Septian, Alumni 

Sekolah Vokasi IPB University ini.

Sementara itu, Sutarjo menggambarkan bahwa hal yang 

paling penting ketika memulai berwirausaha adalah 

memanfaatkan peluang yang tinggi.   “Wirausaha tidak 

boleh sembarangan dalam mengambil strategi. 

Tantangan pengusaha adalah mengambil risiko yang 

besar. Lingkup wirausaha modern terbagi menjadi produk 

dan jasa pertanian, seperti produk buah segar, bibit buah, 

tabulampot, olahan buah, agroedutourism dan pelatihan 

pertanian,” paparnya.

Menurutnya,  personal branding dan product branding 

menjadi kriteria dalam menjalankan usaha. Disamping 

itu, perencanaan bisnis yang disusun juga harus matang 

seperti advokasi, negosiasi, dan segmentasi 

pelanggannya. (Ghinaa/RA)

Alumni Bekali Calon Wisudawan

IPB University Ilmu Berwirausaha
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Hal. 4

ebanyak 51 orang dokter hewan baru dari IPB 

SUniversity disumpah. Acara sumpah dokter 

hewan baru tersebut dilaksanakan di Gedung 

Kuliah A, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Kampus IPB 

Dramaga, Rabu (15/1).

Dengan diluluskannya 51 dokter hewan baru ini, maka 

FKH IPB University telah meluluskan sebanyak 6.621 

dokter hewan.  "Sampai saat ini, permintaan lulusan 

dokter hewan di pemerintahan dan industri selalu tinggi. 

Sebagian besar lulusan dokter hewan baru ini pun telah 

memiliki pekerjaan," ungkap Prof Srihadi Agungpriyono, 

Dekan FKH IPB University. 

Lebih lanjut, Prof Srihadi mengatakan, pendidikan dokter 

hewan tidak hanya menghasilkan dokter yang memiliki 

ketrampilan klinikal medis untuk tindakan pengobatan 

dan penyembuhan hewan secara individual maupun 

secara populatif, namun lebih luas dari itu. Dokter hewan 

juga dituntut memiliki tanggung jawab dalam 

mewujudkan kesehatan lingkungan dan kesehatan 

masyarakat melalui kesehatan hewan dan lingkungan, 

serta pengendalian dan pencegahan penyakit menular 

asal hewan ke manusia atau zoonosis.

Dalam bidang kecukupan pangan untuk manusia, dokter 

hewan juga berperan penting atas ketersediaan dan 

kecukupan bahan pangan asal hewan seperti daging, 

susu, telur dan produk hewan lainnya yang bermutu 

melalui pemenuhan hewan yang sehat dan mampu 

bereproduksi. 

Dokter hewan berperan menangani semua spesies 

hewan yang memiliki keterkaitan dengan manusia. Baik 

itu hewan ternak, hewan kesayangan, hewan 

tunggangan, hewan untuk olahraga, unggas, satwa liar 

maupun satwa akuatik. 

"Dengan kompetensi multispecies seperti ini maka secara 

organisasi kenegaraan, tugas pekerjaan dan fungsi dokter 

hewan pun dapat tersebar paling tidak di Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan 

dan Lingkungan Hidup dan bisa jadi juga di Kementrian 

Perindustrian atau Perdagangan," ucap Prof Srihadi.

Dengan potensi kerja yang luas tersebut, tidak heran jika 

lulusan dokter hewan menjadi salah satu lulusan 

perguruan tinggi yang sangat diperlukan di pasar kerja, 

terutama seiring dengan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, perkembangan industri peternakan yang pesat, 

industri pakan dan obat hewan dan juga peningkatan 

pembangunan daerah dan wilayah dalam bidang 

pertanian dan peternakan. 

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan 

kerjasama antara FKH IPB University dengan PT 

Caprifarmindo Laboratories Veterinary Vaccine Plant. 

(Dh/RA)

Sebanyak 51 Dokter Hewan Baru

IPB University Disumpah,

Sebagian Besar Telah Bekerja
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Hal. 5

amanya Spirlee Anesta Sanas. Ia adalah 

Nlulusan terbaik Fakultas Kedokteran Hewan 

yang diwisuda pada Rabu, 15 Januari 2020 

dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,78. 

“Banyak perjuangan heroik yang saya alami saat 

berkuliah di IPB University diantaranya adalah harus 

pandai membagi waktu antara bekerja dan 

menyelesaikan skripsi. Karena adanya masalah ekonomi 

pada keluarga saya saat akhir masa studi, akhirnya saya 

harus bekerja part time untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari dan kuliah. Mulai dari magang di klinik, 

menjadi agen pemasar, berjualan roti, dan bekerja di 

tempat laundry pernah saya kerjakan sembari menyusun 

skripsi,” terang Spirlee, lulusan SMAN 1 Madiun yang 

masuk ke IPB University melalui jalur Seleksi Nasional 

Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)  tahun 

2015 ini.

Spirlee mengungkapkan, selama mengambil studi 

Kedokteran Hewan di IPB University, dirinya menyadari 

bahwa profesi dokter hewan memiliki peran yang sangat 

strategis untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. 

“Bagi saya, fakultas ini benar-benar menitikberatkan 

pada kemampuan praktikal dalam menangani hewan 

tanpa mengesampingkan kemampuan intelegensia. 

Tentu saja diperlukan kerja sama antar berbagai disiplin 

ilmu untuk mewujudkan tidak hanya kesejahteraan 

hewan namun juga kesejahteraan manusia itu sendiri,” 

tambahnya.

Awalnya Spirlee bekerja paruh waktu untuk membayar 

biaya tempat tinggal. Ia bekerja paruh waktu sebagai 

penjaga toko roti setiap sore dengan upah 750 ribu 

rupiah per bulan. Ia juga pernah bekerja di tempat laundry 

sebagai penyetrika dan penjaga kasir. Pada saat yang 

sama, Spirlee berjuang membagi waktunya  untuk 

menyelesaikan skripsi di perpustakaan yang 

menyediakan komputer karena laptopnya yang sedang 

bermasalah.

“Alhamdulillah saya bisa lulus 9 Juli 2019, dua minggu 

sebelum pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) 

semester 9. Waktu itu saya tidak pulang ke kampung saat 

lebaran. Sewaktu tidak pulang lebaran itu juga saya kerja 

di klinik. Lumayan untuk menambah pemasukan,” 

ungkapnya.

Perjuangan Spirlee juga tidak terlepas dari perjuangan 

orangtuanya yang selama kuliah selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan Spirlee. Walaupun orangtuanya 

harus meminjam sana-sini. Spirlee adalah sarjana 

pertama di keluarganya, karena dahulu orang tuanya 

sempat berkuliah namun tidak sampai selesai karena 

masalah biaya juga. “Dari saya kecil sampai sekarang 

orangtua saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan 

saya terutama yang berkaitan dengan akademik saya. 

Saya diikutkan les di sana-sini, bahkan hingga 

dimasukkan ke sekolah akselerasi yang waktu itu masih 

terkenal mahal,” ujar Spirlee, anak pertama dari dua 

bersaudara ini.

Saat ini Spirlee bekerja di salah satu perusahaan swasta 

sembari mengumpulkan biaya yang cukup untuk 

mengambil pendidikan Profesi Kedokteran Hewan. 

Spirlee bekerja di Klinik Autis yang bertugas untuk 

memberikan terapi anak-anak autis agar dapat 

melakukan aktivitas sesuai dengan standar yang ada di 

masyarakat. Spirlee mengaku, dengan bekerja di tempat 

tersebut, dapat mengajarkannya untuk senantiasa 

bersyukur serta melatih kesabaran dan empati secara 

lebih mendalam. (SMH/RA)

Dulu Tukang Laundry,

Kini Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
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LULUSAN TERBAIK

Selama mengambil studi Kedokteran Hewan di IPB 
University, saya banyak menyadari bahwa dokter 
hewan memiliki peran yang sangat strategis untuk 
mewujudkan kesehatan masyarakat. Pengalaman 

saya setelah masuk fakultas ini adalah fakultas ini 
benar-benar menitikberatkan pada kemampuan 
praktikal dalam menangani hewan tanpa 
mengesampingkan kemampuan intelegensia. Tentu saja 
diperlukan kerja sama antar berbagai disiplin ilmu untuk 
mewujudkan tidak hanya kesejahteraan hewan namun 
juga kesejahteraan manusia itu sendiri. Viva Veteriner!

Saya dulu bersekolah di SMAN 1 Madiun. Masuk IPB 
University melalui jalur SNMPTN. Perjuangan paling 
heroik yang paling saya ingat ketika berkuliah di IPB 
University adalah harus pandai membagi waktu antara 
bekerja dan menyelesaikan skripsi. Oleh karena adanya 
masalah ekonomi pada keluarga  saat akhir masa studi, 
akhirnya saya harus bekerja part time untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari dan kuliah. Mulai dari magang di 
klinik, menjadi agen pemasar, berjualan roti, dan 
membantu laundry pernah saya kerjakan sembari 
menyusun skripsi. 

Saya bersyukur IPB University menyediakan fasilitas 
yang memadai seperti perpustakaan dan gedung 
komputer sehingga saya dapat fokus mengerjakan 

skripsi karena pada saat itu saya memiliki kendala 
laptop yang sedang bermasalah. Kesibukan saat ini 
adalah bekerja di salah satu perusahaan swasta agar 
dapat mengumpulkan biaya yang cukup untuk 
mengambil Pendidikan Profesi selanjutnya. (Awl/RA)

Spirlee Anesta Sanas
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,78

S
aya berasal dari SMAN 1 Baleendah, Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat. Kuliah di program study 
Teknologi Hasil Perairan (THP) Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan IPB University adalah hal yang 

mengesankan sekali bagi saya, rasanya bagaikan nano-
nano, ada kalanya suka, susah, senang, panik, dan 
sebagainya. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh 

selama kuliah di sini mulai dari pengenalan perairan 
dan hasil perairannya, penanganan hasil perikanan, 
pengolahan produk hasil perairan menjadi pangan, 
kosmetik serta obat-obatan, sampai pengolahan limbah 
perikanan. 

Selama di THP, saya juga mendapat ilmu tentang tata 
cara mengembangkan suatu industri di bidang pangan, 
kosmetik, dan farmasi dari sumber daya perairan yang 
ada. Tidak hanya ilmu pengolahan yang saya peroleh 
tetapi termasuk ilmu statistik, ekonomi, dan 
kewirausahaan saya dapatkan juga dari departemen 
THP. Banyak sekali pengalaman dan ilmu yang saya 
dapatkan. Setelah lulus, saya merasa lebih percaya diri 
untuk terjun ke dunia kerja, karena cakupan ilmu yang 
di dapat luas sehingga dapat bekerja tidak hanya satu 
bidang. 

Perjuangan paling heroik selama studi di IPB University 
adalah ketika masa-masa pelaksanaan tugas akhir. 
Waktu itu saya harus bolak-balik ke Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 
University untuk mengurus kode etik hewan di Fakultas 
Kedokteran Hewan, Departemen Kimia, Departemen 
THP, rumah sakit hewan FKH IPB University.  Saya harus 
melakukan hal tersebut karena penelitian saya 
menggunakan model uji hewan dengan pengujian 
laboratorium yang berbeda-beda. Sungguh 
pengalaman yang akan senantiasa terkenang. (awl/RA)

Anita Ervina
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,89

Saya dari SMA Negeri 1 Muntilan, Magelang, Jawa 
Tengah. Belajar di Departemen Proteksi Tanaman, 
IPB University  sangat menarik karena klien kami 
tidak seperti pasien yang bisa menyampaikan 

keluhan ketika diperiksa dokter. Tanaman yang “sakit” 
tidak bisa berkomunikasi sehingga kami harus bisa 
mengetahui hama atau penyakit yang menyerang 
melalui gejala atau tanda penyakit pada tanaman. 

Selain itu, selama perkuliahan di Departemen Proteksi 
Tanaman saya tidak hanya mendapatkan ilmu tentang 
hama dan penyakit tetapi juga mendapatkan banyak 
pelajaran dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan 
oleh dosen. Hal tersebut merupakan bekal yang sangat 
penting guna menghadapi kehidupan pasca kampus di 
tengah-tengah masyarakat. 

Selama kuliah, saya juga diajarkan supaya ilmu yang 
sudah dipelajari dapat dimanfaatkan sebaik mungkin 
untuk membantu petani. Banyak program dan kegiatan 
yang dilaksanakan Departemen dan Himpunan 
Mahasiswa Proteksi Tanaman yang melibatkan 
mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan dan 
berinteraksi dengan petani. Hal tersebut membuat 
saya lebih dekat kepada petani dan lebih memaknai 
perjuangan petani dalam menyediakan pangan 
nasional serta memotivasi saya untuk terus terlibat 
dalam dunia pertanian. (Awl/RA)

Anisa Nurhidayah
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,93
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S
aya berasal dari SMA Negeri 23 Kabupaten 

Tangerang.  Selama perjalanan studi saya di 

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB University tidak 

hanya ilmu yang saya peroleh, tetapi juga pembentukan 

moral dan mental. Satu hal yang paling utama bagi 

saya, yaitu dapat memahami Departemen Konservasi 

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata tidak hanya 

membahas mengenai pengelolaan sumberdaya hutan 

yang baik dan lestari, tetapi juga membangun 

kebijaksanaan seorang calon sarjana dalam melihat dan 

mengelola sumberdaya di Indonesia.

Kebijaksanaan ini merupakan kunci dari tercapainya 

pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek 

ekonomi, ekologi, dan sosial. Kegiatan konservasi tidak 

hanya berorientasi pada aspek ekologi, tetapi juga 

memerhatikan aspek sosial dan ekonomi serta 

pengembangan aspek-aspek tersebut yang berjalan 

selaras dengan alam, sehingga konservasi dapat 

memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada 

masyarakat. 

Pengalaman paling berkesan dan heroik selama kuliah 

di IPB University adalah ketika saya dapat mengetahui 

batasan saya dan dapat melampauinya. Sebagai 

mahasiswa kehutanan saya tidak memiliki kemampuan, 

pengalaman, ataupun fisik seorang forester. Tahun 

pertama bagi saya merupakan perjuangan yang sangat 

luar bisa. Beban tugas dan organisasi menjadi 

tantangan tambahan dalam penyesuaian diri di Fakultas 

Kehutanan. Pada akhirnya saya mampu melihat posisi 

dan batasan diri, sedikit demi sedikit mengekspansi 

cakupan dan rentang mental maupun fisik. 

Jika melihat diri dimasa lalu, saya dapat dengan bangga 

mengatakan diri  saya sebagai “Seorang Prajurit 

Tangguh”. Sebagai contoh, saat kuliah lapang di pulau 

Rambut saya harus mengendap-endap di bawah 

pepohonan dan semak yang disertai dengan kotoran 

kalong yang sudah mulai mengering untuk mengambil 

data populasi. Bagi sebagian orang mungkin hal ini 

menjijikan, tetapi sebagai peneliti, ini lah ekspansi 

mental terbesar bagi saya. 

Seorang peneliti akan melalukan apapun untuk 

memaksimalkan data yang diperoleh. Saat eksplorasi 

bersama dengan tim Himpunan Mahasiswa Konservasi 

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (Himakova) di Taman 

Nasional Aketajawe dan Lolobata (TNAL), saya dan 

teman-teman harus menempuh perjalanan 3 hari 2 

malam hanya untuk sampai ke lokasi penelitian dengan 

berjalan kaki dan membawa carrier yang berat di 

punggung ditambah dengan medan hutan yang 

berundak-undak dan sungai yang berbatu. Pada tahap 

ini ekspansi fisik diri saya benar-benar dibuka dan 

diperkuat. Sebagai seorang peneliti (conservasionist) 

daya tahan dan fisik yang tangguh benar-benar harus 

dimiliki. (Awl/RA)

Ivan Khofian Adiyaksa 
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan 
IPK: 3,89

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 7

S
aya berasal dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Bagi 

saya, menimba ilmu di program studi Ilmu Nutrisi 

dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan (INTP-

Fapet) IPB University sangat menyenangkan. Ada 

banyak hal baru yang saya pelajari di sini. Saya belajar 

bahwa memberi makan hewan ternak tidak hanya 

sebatas untuk tujuan produksi, tetapi lebih dari itu, 

yaitu  dengan mengetahui prinsip dasar nutrisi hewan 

ternak, saya dapat menyediakan produk hewani yang 

aman dikonsumsi bagi kesehatan manusia serta ramah 

lingkungan. 

Menurut saya, belajar di INTP Fapet IPB University 

adalah “paket komplit”. Karena selain belajar ilmu 

peternakan secara sains, juga dapat belajar sosial, 

teknologi hingga kewirausahaannya. Di sini saya 

mendapatkan mata kuliah usaha peternakan yang 

nantinya bisa menjadi bekal untuk berwirausaha. 

Selama masa studi, saya tergabung dalam Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Indonesia Green Action 

Forum (IGAF) Local Committee IPB University. Bersama 

dengan UKM tersebut, saya terlibat dalam berbagai 

kegiatan pengabdian masyarakat khususnya di bidang 

lingkungan. 

Selain itu, saya juga pernah mengadakan beberapa 

projek sosial bersama komunitas Generasi Baru 

Indonesia (GenBI) IPB University. Sebuah komunitas 

yang dibentuk bagi penerima Beasiswa Unggulan Bank 

Indonesia di IPB University. Salah satu projek sosial 

yang pernah kami lakukan adalah mengenalkan uang 

rupiah kepada para difabel. Hal yang sederhana, namun 

sangat berkesan bagi saya. 

Tak lupa juga, IPB University membawa saya untuk 

pertama kalinya menginjakkan kaki di Negeri Ginseng 

untuk kegiatan summer course di Chonnam National 

University pada tahun 2019. Dengan mengikuti summer 

course tersebut saya bisa bertemu dengan mahasiswa 

dari 25 negara dan 4 benua. (Awl/RA)

Ierera Frida Rahmadena
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan 

IPK: 3,78
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Hal. 5Hal. 8

LULUSAN TERBAIK

Saya alumni SMAN 2 Purworejo Jawa Tengah. 
Kesan saya kuliah di IPB University sangat 
menyenangkan. Ilmu yang dipelajari selama di 
Departemen Manajemen terfokus pada empat 

bidang yaitu keuangan, sumber daya manusia, 
pemasaran serta produksi dan operasi. 

Pada mata kuliah keuangan biasanya terbagi menjadi 
dua kegiatan yaitu kuliah dan responsi. Kegiatan 
responsi umumnya banyak membahas soal-soal yang 
berkaitan dengan kuliah yang sebelumnya dipelajari. 
Kegiatan responsi juga mengajak mahasiswa untuk 
praktik secara langsung dengan turun langsung ke 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan 
tentunya harus menyusun laporan keuangan sehingga 
saya lebih mudah memahami pelajaran yang diajarkan. 

Untuk bidang sumberdaya manusia (SDM) dan 
pemasaran, selain perkuliahan, kami juga 
ditugaskanturun langsung ke perusahaan untuk 
mempelajari bagaimana perusahaan tersebut 
mengelola SDM dan menjalankan strategi pemasaran 
produknya.  

Perjuangan paling heroik, selama kuliah  di IPB 

University hanya bermodalkan beasiswa Bidikmisi dan 
jarang mendapatkan kiriman dari orangtua sehingga 
saya harus pintar dalam mengelola keuangan agar 
cukup selama masa kuliah. (Awl/RA)

Dina Ariyanti
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,76

S
aya dari SMA Insan Kamil Bogor. Saya sangat 
bersyukur dapat menuntut ilmu di Departemen 
Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University. Ilmu-

ilmu yang saya dapatkan secara teori dan praktik 
kerap membuat  takjub akan setiap komponen, reaksi, 
dan regulasi yang ada dalam setiap tubuh makhluk 
hidup. Sehingga mengingatkan saya kembali untuk 

selalu rendah hati terhadal kuasa Sang Pencipta. 

Saya semakin mengenal diri sendiri sebagai manusia 
dengan segala kompleksitas metabolismenya maupun 
makhluk hidup lain pada sistem yang saling 
berkesinambungan. Uniknya, Biokimia di IPB 
University juga tidak luput dari perkembangan 
pertanian itu sendiri, sehingga di sini saya juga belajar 
tentang peran biokimia dalam memajukan dan 
mengembangkan pertanian. Layaknya sistem imun 
dalam bekerja, ilmu biokimia tidak hanya memberikan 
solusi tetapi juga memaknai masalah yang tengah 
dihadapi. 

Dalam proses pembelajarannya terdapat dosen-dosen 
luar biasa dengan pengetahuan yang sangat luas. Di 
samping mengajar, dosen-dosen program studi 
Biokimia juga senantiasa memberikan ide-ide untuk 
mahasiswa berinovasi dan menginformasikan isu-isu 
terkini terkait ilmu biokimia. Fasilitas dan sistem 
pembelajaran yang disediakan pun tergolong nyaman 
dan cukup tertata. Maka dari itu, kuliah di program 
studi Biokimia, IPB University menjadi pengalaman 
terbaik dan bekal bagi saya untuk menempuh studi 
lanjutan ataupun memasuki dunia kerja nantinya.

Bagi saya, selama empat tahun mengenyam studi 
sarjana di Biokimia, IPB University merupakan bagian 
dari sebuah perjuangan heroik dan  panjang untuk 
menggapai cita-cita. Saya pun menikmati setiap 
prosesnya dengan sukacita. (Awl/RA)

Salma Dienta Salsabila
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam 

IPK: 3,95

Saya lulusan dari  SMA Negeri 2 Bandar Lampung, 
banyak orang mengira bahwa program studi 
Teknologi Pangan hanya mempelajari tentang tata 
cara pembuatan atau pengolahan hasil pertanian 

menjadi pangan yang siap dikonsumsi. Banyak juga 
yang mengira kalau program studi ini hanya belajar 
memasak sebagaimana program studi kuliner atau 
perhotelan. Setelah hampir empat tahun kuliah di 
program studi ini saya menyimpulkan bahwa program 
studi Teknologi Pangan sangat kompleks. 

Selama kuliah, saya tidak hanya mempelajari tata cara 
pengolahan atau pemrosesan suatu pangan tapi juga 
dituntut untuk mengetahui banyak hal terkait 
pemrosesan bahan pangan tersebut. Seperti teknik 
sortasi bahan pangan awal sebelum diolah, 
pengawetan pangan setelah diproses, proses 
penyimpanan produk dan bahan pangan, serta banyak 
hal lainnya. 

Banyak ilmu yang harus saya kuasai agar dapat 
menghasilkan pangan yang siap dikonsumsi yang 
tentunya harus aman dan bergizi mulai dari aspek 
kimiawi, biologi, fisik dan biokimiawi yang sangat 
aplikatif dalam pengolahan bahan pangan baik di 
kehidupan sehari-hari ataupun di industri pangan.

Ilmu yang sudah saya dapat ini nantinya akan  saya 
aplikasikan di dunia kerja agar dapat memajukan 
industri pangan Indonesia dengan menghasilkan 
produk pangan yang aman, bergizi, dan dapat 
dinikmati oleh semua kalangan. (Awl/RA)

Michelle Leonie Christianti
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknolgi Pertanian 

IPK: 3,90
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Di Sekolah Bisnis IPB University, saya tidak hanya 

diajarkan tentang ilmu bisnis, namun juga 

diajarkan tentang adab berbisnis. Bagi saya 

pelajaran ini merupakan pembelajaran langka. Mulai 

dari hal fundamental seperti mindset memulai bisnis 

yaitu berdasarkan permasalahan dan berbasis riset 

sampai hal operasional dalam menjalani bisnis. Semua 

terangkum dalam masa studi.  Sekolah Bisnis juga 

memberikan ruang belajar yang kaya, seperti belajar 

dari dosen berbagai bidang dan expertise di dunia 

bisnis dengan metode belajar yang bervariasi.

Perjuangan paling heroik selama studi di IPB University 

adalah ketika saya memilih program studi ini karena 

pernah memiliki pengalaman satu tahun berbisnis 

online hijab sewaktu masih di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 2 Bekasi. Namun, cita-cita menjadi 

pebisnis rasanya belum tersematkan dalam diri waktu 

itu. Pikiran sempit menyematkan bahwa saya tidak 

berbakat menjadi pebisnis. Alhasil, kuliah pun tidak 

berekspektasi apa-apa.

Namun, semua itu berubah saat ada pembukaan 

mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Saya bertekad 

untuk menjadi mahasiswa berprestasi Sekolah Bisnis. 

Bukan mengincar titelnya, namun saya percaya akan 

ada banyak pembelajaran di luar bangku kuliah yang 

didapatkan. Terbesit rasa pesimis karena saya bukan 

tipikal mahasiswa yang aktif mengikuti lomba atau 

kompetisi di berbagai tingkat, saya juga kurang bagus 

dalam penyusunan karya tulis ilmiah, dan kemampuan 

presentasi yang standar. Namun, saya termotivasi untuk 

membanggakan orangtua dan adanya support system 

yang kuat sehingga saya tetap bertekad untuk 

mengikuti ajang tersebut. 

Sekolah Bisnis pun sangat memfasilitasi mahasiswanya 

untuk belajar dan memberikan arahan yang baik. Segala 

usaha dikerahkan, mulai dari belajar menyusun karya 

tulis ilmiah, meningkatkan kemampuan presentasi dan 

berbahasa inggris, menyelaraskan prestasi akademik 

dan non-akademik. Takdir Allah memang terbaik. Allah 

memberikan ruang bagi saya untuk belajar dan 

berkembang. Momen ini mengajarkan saya untuk 

menjadi mahasiswa “berprestasi” sesuai versi terbaik diri 

saya sendiri. (Awl/RA)

Muthi`ah Nurul Izzati F
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,90

Hal. 5Hal. 9

LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari SMA N 55 Jakarta. Bagi saya, 

ilmu yang saya pelajari selama belajar di 

program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi 

Manusia, (Fema) IPB University sangatlah luas dan 

beragam. Berbagai fokus bidang gizi dipelajari dan 

cukup didalami, meliputi gizi masyarakat, institusi, 

hingga gizi klinis. Selain itu, adanya mata kuliah 

interdepartemen juga sangat bermanfaat sebagai 

penunjang ilmu-ilmu gizi yang dipelajari. 

Seluruh proses pembelajaran tersebut juga didukung 

dengan banyaknya studi kasus yang diperkenalkan 

kepada mahasiswa. Sehingga para mahasiswa tidak 

hanya mendapatkan ilmu yang luas namun juga dapat 

membantu mengarahkan pada bidang gizi yang 

diminati saat akan terjun ke dunia kerja.

Selain itu, kegiatan pembelajarannya juga didukung 

dengan materi praktikum yang dirancang dengan baik 

sehingga menempatkan mahasiswa dalam kondisi 

yang sesuai di lapangan. Salah satu contohnya adalah 

pengadaan mini restoran, intervensi dan konsultasi 

individu selama jangka waktu tertentu. Seluruh proses 

praktikum tersebut melatih kemampuan bekerja 

mahasiswa selama di lapangan, baik secara individu 

maupun berkelompok.  Melalui sistem pembelajaran 

yang diterapkan di program studi ilmu gizi, 

kemampuan softskill dan hardskill mahasiswa sangat 

terasah. Mahasiswa terbiasa berfikir cepat, cermat, 

disiplin, serta berkerja sama dalam tim.  

Menurut saya momen yang cukup membekas adalah 

ketika saya merasa sangat ingin menyerah karena 

merasa tidak cocok dan tidak mampu memahami 

materi-materi ilmu gizi.  Di saat saya ingin menyerah 

waktu itu, orangtua menasihati, “Tidak perlu 

memaksakan diri, tidak apa berhenti sejenak jika 

sedang lelah.’  Hal tersebut yang kemudian membuat 

saya menyadari kembali alasan utama memilih 

program studi ilmu gizi. Saya kembali berusaha dan 

akhirnya terbiasa sehingga mampu menyelesaikan 

studi saat ini. (Awl/RA)

Restika Tresnandiati 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,77
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S
aya berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Saya 

memilih studi S2 di IPB University lagi karena 

saya ingin melanjutkan pendidikan yang linier 

untuk mendalami disiplin ilmu pangan. Selain itu, 

Teknologi Pangan IPB University merupakan salah satu 

program studi unggulan yang memiliki tenaga 

pengajar yang sangat berkompeten dan berkualitas, 

serta kurikulum yang lengkap. 

Selama kuliah saya pernah mengikuti program 

Summer School Master of Science in Food Security 

and Climate Change (MSFSCC) di Universiti Putra 

Malaysia pada tahun 2017 dan mengikuti Sakura 

Science Program di Tohoku University, Jepang  tahun 

2019.

Saat ini saya bekerja sebagai dosen di jurusan 

Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Ilmu Pangan Halal, 

Universitas Djuanda Bogor. Tesis saya berjudul 

“Perubahan Alergenisitas Protein Ikan selama Proses 

Penggaraman”. Harapannya, penelitian yang telah saya 

lakukan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai perubahan alergenisitas lima 

jenis ikan selama pengolahan ikan asin, serta 

menyediakan informasi terkait tahapan teknologi 

pengolahan tradisional ikan yang dapat menurunkan 

potensi terjadinya alergi. 

Karena saya bekerja sebagai dosen dengan bidang yang 

linier dengan pendidikan yang sudah saya dapatkan, 

maka ke depannya saya akan bertanggung jawab dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian 

dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang saya 

secara berkelanjutan. (awl/RA)

Nindya Atika Indrastuti 
Lulusan Terbaik

Program Magister 
IPK: 4,00

S
aya memilih S3 IPB University karena adanya 

beasiswa yang memberikan kesempatan kepada 

saya untuk kuliah di IPB University dan saya rasa 

memang IPB University adalah kampus pertanian 

terbaik di Indonesia. Selain itu, pendidikan S1 dan S2 

saya tempuh di IPB University.

Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Program 

Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul 

(PMDSU) dari Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dengan menyelesaikan 

S2 dan lulus S3 dalam waktu 4 tahun. Selain itu, saya 

juga merupakan Wisudawan Terbaik IPB University 

pada Wisuda April 2015 dan Wisudawan terbaik pada 

program Magister tahun 2018.

Disertasi saya berjudul “Perakitan Galur-Galur 

Dihaploid Padi (Oryza sativa L.) Toleran dan Adaptif 

Cekaman Salinitas”. Disertasi saya dapat berguna bagi 

peneliti dalam metode seleksi galur toleran dan adaptif, 

khususnya pada cekaman salinitas. Bagi masyarakat, 

khususnya petani di sekitar pesisir pantai, hasil galur ini 

dapat dikembangkan untuk pertanian padi sawah di 

sekitar pesisir pantai.Ke depannya, saya berencana 

mengembangkan lagi metode seleksi yang baik 

dalammultitoleran, khususnya pada cekaman salinitas 

dan rendaman baik dari segi lingkunganseleksi, metode 

seleksi, karakter seleksi yang berbasis pada fenotipik, 

fisiologi, biofisik dangenetik. Adapun dari segi karir, 

Insya Allah saya akan berusaha menjadi dosen yang 

dapatmemanusiakan manusia baik dari segi akal dan 

rohani serta kembali ke kampung halamanuntuk 

memajukan pertanian di sana.

Tantangan terberat yang saya hadapi ialah manajemen 

waktu antara kuliah S3, penelitian dan penulisan tugas 

akhir S2 serta penelitian S3 yang berlangsung secara 

bersama-sama dalam satu tahun. Hal itu menjadi 

tantangan terberat dalam kuliah saya dan Alhamdulillah 

saya bisa menyelesaikannya dengan sangat 

memuaskan.

Saya berpesan kepada mahasiswa sarjana IPB 

University, jadilah hormon untuk memicu karirmu, 

jadilah enzim untuk menjadi suatu yang penting di 

lingkungan kerjamu, jadilah tanaman adaptif untuk 

selalu menjadi terbaik dimanapun dirimu berada, dan 

jadilah padi yang merunduk agar dirimu selalu tawadhu 

dan tau Allah lah yang Maha Besar. (dh/RA)

Muhammad Fuad Anshori 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00
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