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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 171.051 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.

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 Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, 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.

Assalamu'alaikum 

wr.wb.

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.

 

 

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.

 

SAMBUTAN REKTOR



FOKUS

Hal. 2

Handian Purwawangsa selaku Asisten Direktur 

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan IPB 

University mengucapkan, "Selamat kepada calon 

wisudawan yang akan segera diwisuda dan segera 

menghadapi kehidupan baru pasca kampus.”

Andesna mengaku, dirinya memiliki misi kuat dalam 

berbagi ilmu kepada khalayak. Misi inilah yang 

membuat Andesna terus melanjutkan kuliah hingga 

ke jenjang tertinggi.

"Ketika kita ingin menggapai sesuatu maka pilihlah 

track yang jelas, karena karir itu adalah sebuah 

pilihan tergantung pada apa yang kita inginkan," ujar 

Head of Strategic Analysis Great Eastern Life 

Indonesia ini.

Handian menjelaskan, dalam menunjang karir 

lulusannya, IPB University juga menyediakan 

layanan konsultasi dan coaching karir, career buddy, 

dan training khusus untuk perusahaan 

multinasional. Tidak hanya itu, IPB University  juga 

menggelar HRD Forum, CDA Goes to Faculties, dan 

IPB Virtual Fair. 

alon wisudawan IPB University mendapat 

Cpembekalan kehidupan pasca kampus 

melalui Kuliah Umum Pra Wisuda, 23/8. 

Kuliah umum tersebut merupakan komitmen IPB 

University untuk memberikan pembekalan 

menghadapi dunia pasca kampus terutama dalam 

menunjang perjalanan karir para alumni. 

Handian menjelaskan, pihaknya menyediakan 

layanan bagi para alumni informasi seputar 

kesempatan berkarir di berbagai instansi. Ia juga 

menjelaskan, ada program baru bagi para lulusan 

IPB University yaitu program penguatan karir bagi 

alumni IPB University yang sudah lulus enam bulan 

atau lebih. Selain itu, terdapat training persiapan 

karir, seperti pembuatan curriculum vitae atau 

resume yang baik dan kiat-kiat sukses lolos 

wawancara kerja.

Sementara itu, Andesna Nanda, alumnus IPB 

University yang hadir sebagai narasumber Kuliah 

Umum mengatakan, "Setelah lulus, saya sempat 

menganggur sekitar enam bulan. Di bulan ke enam 

saya diterima bergabung di sebuah management 

training dan itu adalah awal mula saya memulai 

karir.”

Pada kesempatan yang sama, Dr Deden 

Nurrochman, alumnus IPB University yang saat ini 

berkarir sebagai birokrat di Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan berpesan agar kita terbiasa 

menyelesaikan hal yang telah dimulai. Ia juga 

berpesan untuk mengenali diri sendiri melebihi 

orang lain.

"Ketika kita sudah memilih maka kita harus memulai 

dengan apa yang sudah kita pilih. Jika kita memiliki 

sumber daya dan cita-cita tinggi maka selesaikanlah 

hingga sekolah tertinggi," pesan Deden. (SMH)

Kuliah Umum Pra Wisuda Bekali Lulusan 

IPB University untuk Meniti Karir Gemilang

Wisuda-Ku | Edisi Agustus/2021 
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Hal. 3

“Saya berharap para wisudawan dapat menyalurkan energi 

positifnya melalui ARM HA IPB University. Sebagai alumni 

kita wajib mendukung almamater tercinta, berharap para 

alumni tetap terkoneksi erat dengan kampusnya,” tutupnya.

“HA IPB University berupaya mewadahi semangat 

kepedulian dan kesukarelawanan dengan membentuk Aksi 

Relawan Mandiri (ARM) pada tahun 2019 untuk 

memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang 

tertimpa bencana,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini merupakan era yang penuh dengan 

ketidakpastian. Mulai dari climate change, revolusi industri 

4.0 dan pandemi COVID-19. Ini adalah era ketidakpastian 

yang harus direspon dengan skill-skill yang berbeda dengan 

masa-masa sebelumnya. 

“Oleh karena itu, untuk memacu diri terhadap perubahan di 

era ketidakpastian maka kita tidak bisa sendiri. Kita harus 

berkolaborasi dan bersinergi. Sebagai alumni, IPB University 

ada wadah untuk berkolaborasi yaitu Himpunan Alumni. 

Kolaborasi merupakan modal kita untuk berinovasi. Inovasi 

adalah modal menginspirasi, menginspirasi adalah proses 

untuk menggerakkan orang lain berpikir, bertindak 

mengarah pada kemajuan,” ucapnya.

“Kesuksesan tidak hanya dinilai dari sukses berkarir, akan 

tetapi kesuksesan hidup yang sesungguhnya adalah sejauh 

mana kita bermanfaat untuk orang lain,” ujarnya.

Di hadapan wisudawan, ia menyampaikan kiprah alumni IPB 

University yang mewadahi semangat kepedulian dalam 

membantu korban bencana. Menurutnya, selama tahun 

2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 

ada ribuan bencana yang menimpa tanah air, belum lagi 

pandemi COVID-19. 

Ia juga menjelaskan kiprah ARM selama dua tahun terakhir 

ini. Yakni terjun ke lebih dari 17 operasi kemanusiaan di 

berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari kebakaran hutan 

dan korban asap di Riau, banjir di Jabodetabek, Garut hingga 

Kalimantan, gempa di Ambon hingga Mamuju Sulawesi 

Barat, banjir bandang di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta 

banjir seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT). ARM juga 

mendukung Crisis Center IPB University dalam membantu 

warga IPB University dan masyarakat yang terdampak 

pandemi COVID-19. 

Ia berharap skill dan softskill, imajinasi dan kreativitas, serta 

independent thinking yang dimiliki menjadi modal bagi para 

lulusan untuk bisa merespon perubahan. Tidak sekadar 

adaptif tetapi juga responsif sehingga mampu survive di 

tengah perubahan. Bahkan menjadi trensetter perubahan. 

Upacara wisuda kali ini diikuti 32 wisudawan Program 

Pendidikan Doktor, 156 Program Pendidikan Magister, 1 

orang Program Profesi Dokter Hewan dan Program 

Pendidikan Sarjana sebanyak 611 orang. (dh/Zul)

“Hari ini kita merasakan ketidakpastian ini nyata dan bukan 

hanya satu wacana. Orang yang sukses menghadapi 

ketidakpastian adalah orang-orang yang memiliki karakter 

pembelajar tangguh dan memiliki kecepatan dalam 

mendapatkan pengetahuan meskipun belajar dimana saja,” 

imbuhnya.

Sementara Ahmad Husein, Ketua Umum Aksi Relawan 

Mandiri (ARM) Himpunan Alumni (HA) IPB University 

mengatakan bahwa pengabdian para lulusan telah dinanti 

masyarakat. Baik di bidang pertanian secara luas maupun 

bidang-bidang lainnya. 

adikan rumahmu sebagai sekolah dan jadikan semua Jorang sebagai guru. Itulah ciri pembelajar sejati. Petuah 

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan ini diucapkan 

Rektor IPB University, Prof Arif Satria saat mewisuda 800 

lulusannya, (25/8).

“Belajarlah dengan siapapun juga. Selalu perkaya 

pengetahuan, tingkatkan pengalaman dan improve dengan 

skill-skill baru agar mampu merespon perubahan,” ujarnya 

dalam Upacara Wisuda Tahap VII yang dilaksanakan secara 

hybrid ini.

Di Momen Wisuda Hari Ini, 
Rektor IPB University Ingatkan Kembali 
Pepatah Ki Hajar Dewantara

Wisuda-Ku | Edisi Agustus/2021 
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LULUSAN TERBAIK

S
ebelum masuk IPB University, saya bersekolah di 

SMA Negeri 1 Purbalingga, Jawa Tengah. Masuk 

IPB University melalui jalur Seleksi Bersama 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Tantangan kuliah di IPB University adalah perlu adanya 

adaptasi dan daya saing yang tinggi. Perlu adanya 

komitmen yang lebih, terkhusus dalam praktik lapang 

secara mandiri untuk mencapai pemahaman yang baik. 

Selain itu, diperlukan pengkondisian fisik dan pikiran 

yang seimbang dalam mengikuti keseluruhan 

pembelajaran.

Saya berencana untuk menerapkan pengetahuan saya 

selama berada di IPB University. Dan jika ada 

kesempatan untuk melanjutkan kuliah, maka saya akan 

memilih IPB University menjadi pilihan pertama, 

InsyaAllah.
Berkuliah di IPB University memberikan banyak hal 

baru bagi saya. Tentu perlu adaptasi dan usaha untuk 

menjalaninya. Departemen Agronomi dan Hortikultura 

adalah program studi pilihan saya. Pengetahuan baru, 

pengalaman baru dan teman baru menghasilkan sudut 

pandang baru bagi saya.

Poin terpenting dari kuliah di Departemen Agronomi 

dan Hortikultura adalah sumberdaya tenaga pendidik 

yang unggul dan mumpuni sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan Sumberdaya Manusia pertanian bermutu 

tinggi. Saya optimis Departemen Agronomi dan 

Hortikultura menjadi bagian penting untuk 

kebangkitan pertanian Indonesia.

Khalim Rizkiana Bahri
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,88

Wisuda-Ku | Edisi Agustus/2021 

During my period in IPB University, a worldwide 

pandemic had struck us, initially known as SARS-CoV-2 

but now more commonly known as the dreaded 

COVID-19. This viral pandemic was a challenge to most 

students, including myself, as classes were now strictly 

online with practicals now unable to be held. This 

proved to be quite an obstacle in studying, as 

visualizing the information given is now more important 

than ever to be able to fully understand the knowledge 

from our respective courses. 

Thankfully, the lecturers in FKH IPB University were 

more than willing to help in these times of uncertainty, 

guiding us through our courses. I am forever grateful 

for the knowledge and wisdom they had imparted unto 

me and never would I forget the helping hands that 

have reached out to me. The experiences I had obtained 

from my time in IPB University whether it be positive or 

negative has made me grow as a person and am now 

more willing to take on any challenges on my way to 

success. 

Thank you once again to all my lecturers; for shining the 

path to my success. My family; for loving me 

unconditionally. My friends; for lifting me in my darkest 

hour. And last but not least to IPB university, for 

providing the foundation in which I laid my stepping 

stones to success, in which I would always keep in mind 

the motto of the institution “Inspiring Innovation with 

Integrity”.

I am a foreign student from Malaysia that came to 

IPB University in the year 2017 to pursue my dream 

of being a veterinarian. I am a student who comes 

from a middle class family. For me, it wasn't easy to 

study abroad and unfortunately I wasn't able to attain 

academic scholarships but ultimately we had overcome 

those financial hurdles. 

These four years of studying at IPB University was very 

challenging as well as fun, tiring as well as eye-opening 

to me. Initially, I worried that studying abroad in a 

completely new environment for my self would be a 

difficult journey. But, I am happy to be able to adapt to 

Indonesian culture and I am grateful to my Indonesian 

friends because they are welcomed me with open arms. 

Leong Wern Chein
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan 
IPK: 3,82
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Hal. 5Hal. 5

Saya berasal dari SMAN 1 Cisaat, Sukabumi, Jawa 

Barat. Saya diterima IPB University melalui jalur 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN). Alhamdulillah, saya sangat bersyukur 

pernah menjadi bagian dari kampus ini. 

IPB University memberi saya kesempatan untuk 

meningkatkan potensi diri, membuka wawasan, dapat 

berkoneksi dengan siswa-siswi terbaik dari Sabang 

sampai Merauke. 

Saya menjalani perkuliahan di Program Studi Teknologi 

Hasil Ternak dengan bekal pengetahuan seadanya 

tentang peternakan dan pengolahannya. Terlebih saya 

juga bukan dari keluarga peternak. Tetapi alhamdulillah, 

saya dibekali ilmu oleh para dosen yang sangat 

kompeten. Saya mendapat ilmu langsung dari ahli susu, 

daging, madu, genetika ternak, hasil ikutan ternak, 

limbah dan ahli lainnya.

Fasilitas yang tersedia di laboratorium di IPB University 

pun menunjang kegiatan praktikum. Melalui bermacam 

kegiatan di luar kelas seperti pelatihan, organisasi dan 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), saya mendapat 

pengalaman yang sangat berarti. 

IPB University menempa karakter dan mengubah 

mindset saya untuk menjadi seorang entrepreneur.

Menjadi lulusan IPB University adalah salah satu mimpi 

saya. Dan ketika itu tercapai, setelah semua yang saya 

lalui, saya sadar bahwa bukan saya yang hebat, tapi 

Allah yang memudahkan. Tentu saja mimpi saya tidak 

berakhir sampai di sini. Saya menganggap bahwa 

belajar merupakan suatu kebutuhan dan dalam 

prosesnya memerlukan kerendahan hati untuk 

menyerap ilmu baru.

Irine Suci Alfira 
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan
IPK: 3,97

Wisuda-Ku | Edisi Agustus/2021 

Selama kuliah saya mendapatkan beasiswa KIP Kuliah 

(Bidikmisi) pada tahun 2016-2020. Selain itu, saya juga 

menerima Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP (terdampak 

COVID-19) pada tahun 2020-2021. Ayah saya sudah 

meninggal sejak saya kecil. Ibu saya orang yang tegar, 

kuat dan selalu mendukung cita-cita saya. Ibu saya 

bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan yang 

tidak menentu (maksimal 500 ribu/bulan).

Selama kuliah di IPB University, banyak suka duka yang 

saya alami. Salah satunya adalah padatnya praktikum 

dan kuliah dengan tugas yang banyak membuat saya 

sebagai mahasiswa harus pintar dalam manajemen 

waktu.

S
aya berasal dari SMAN 2 Jember, Jawa Timur. 

Mendalami perkuliahan di Departemen 

Teknologi Hasil Perairan IPB University sangat 

menyenangkan. Banyak ilmu dan pelajaran hidup yang 

saya terima. Hal ini menjadikan saya tidak berpuas diri 

dalam menuntut ilmu.

Setelah lulus saya ingin menjadi dosen dan saat ini saya 

telah terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana 

program studi Teknologi Hasil Perairan (THP) IPB 

University. Semoga dimudahkan jalan menuju  cita-cita 

ini.

Silva Fauziah
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,77
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LULUSAN TERBAIK

Menempuh pendidikan di Departemen Ilmu 

dan Teknologi Pangan (ITP) IPB University 

sudah menjadi salah satu checklist target 

saya, tanpa keraguan, sejak duduk di bangku kelas 2 

SMAN 81 Jakarta.

Saya sekarang menyadari bahwa pengolahan pangan 

bukanlah proses yang sederhana. Banyak aspek yang 

terlibat serta beragam skill yang dibutuhkan dalam 

menjamin suatu produk aman, sehat, sesuai regulasi, 

disukai konsumen, serta memiliki added value. 

Kurikulum ITP yang berstandar internasional dan 

mencakup bidang ilmu pangan secara sangat 

menyeluruh membantu memberikan peluang dan opsi 

yang luas bagi mahasiswa kemanapun mereka ingin 

meniti karir selanjutnya. 

Namun, hal yang paling berkesan bagi saya adalah 

bahwa kami dididik oleh dosen yang sangat ahli pada 

bidang spesialisnya masing-masing, profesional, serta 

selalu membimbing dengan sangat baik. Selama tiga 

tahun di ITP, terasa sekali bahwa kegiatan mengajar bagi 

para dosen ITP bukanlah hanya sebagai pekerjaan. 

Mereka benar-benar membimbing kami dengan penuh 

empati dan membekalkan nilai-nilai hidup sepanjang 

proses belajar kami. 

Setelah lulus kuliah, saya sangat senang dapat 

mengatakan bahwa ekspektasi saya terpenuhi dan 

sesuai dengan apa yang telah saya peroleh di 

Departemen ITP. Selama kuliah, saya pernah mendapat 

Djarum Beasiswa Plus (2019-2020).

Setelah lulus dari pendidikan S1, jika ada kesempatan, 

saya berencana untuk menempuh pendidikan lebih 

tinggi dan berkarir di dunia pengolahan pangan.

Nadia Putri Az Zahra Julianto
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,93
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Saya merupakan Awardee Beasiswa Unggulan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Kemendikbudristek). Saya mendapatkan 

beasiswa unggulan ini semenjak berada di semester 

tiga. 

S
aya berasal dari SMA Negeri 5 Kota Jambi.  Saya 

masuk ke IPB University melalui jalur Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN) pada tahun 2017. Diterima di IPB University 

merupakan suatu kebanggaan dan prestasi bagi saya.

Awalnya sebagai anak rantau, sangat sulit untuk 

beradaptasi dengan lingkungan baru. Saya harus mulai 

terbiasa dengan makanan, bahasa, budaya dan 

atmosfer di Bogor. Namun, seiring berjalannya waktu, 

saya sudah mulai terbiasa dengan lingkungan di Bogor. 

IPB University juga menyediakan tenaga pengajar yang 

profesional. Harapan saya ke depannya, saya dapat 

mengimplementasikan ilmu saya di bidang kehutanan 

untuk menciptakan hutan yang lebih lestari.

Departemen Silvikultur IPB University merupakan 

pilihan yang tepat bagi saya. Saya banyak mendapatkan 

hal baru yang menarik. Silvikultur identik dengan dokter 

hutan sehingga saya diajarkan untuk merawat, menjaga 

dan memelihara tanaman kehutanan dengan ilmu-ilmu 

yang up-to-date. 

Selain itu, tantangan yang saya hadapi yaitu tinggal di 

asrama IPB University. Sebelumnya saya belum pernah 

tinggal di asrama, sehingga ini merupakan hal baru dan 

tantangan bagi saya. Saya harus bisa bersosialisasi 

dengan teman sekamar maupun teman satu asrama.

Tantangan lainnya yaitu saya harus belajar lebih giat 

dibandingkan pada masa SMA. Ini karena mata kuliah di 

Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) cukup 

sulit jika tidak dipelajari secara mendalam. Saya juga 

harus berkompetisi dengan mahasiswa dari berbagai 

daerah di Indonesia.

Doani Anggi Safira
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,90
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Hal. 5Hal. 7

Saya merupakan alumni SMA Negeri 2 Binjai, 

Sumatera Utara. Selama berkuliah di IPB 

University, saya didukung penuh oleh Beasiswa 

Unggulan yang diberikan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk dukungan 

pemerintah untuk anak-anak bangsa yang memiliki 

potensi.

Saya juga dididik untuk berpikir ilmiah serta mampu 

menyelesaikan permasalahan ekonomi secara 

kuantitatif dan kualitatif. Lingkungan belajar yang 

kondusif dan teman-teman yang suportif menjadi 

pendukung saya selama berkuliah. Tak hanya itu, 

berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan diri 

yang disediakan sangat berkontribusi dalam 

menumbuhkan kemampuan komunikasi, kerjasama 

tim, leadership, agility, growth mindset yang sangat 

berguna dalam dunia kerja. 

Saya berencana untuk meniti karir pada lembaga-

lembaga pemerintahan, terutama di sektor ekonomi. 

Hal ini dikarenakan saya ingin mengimplementasikan 

ilmu yang saya dapatkan semasa kuliah. Saya juga 

memiliki keinginan untuk turut andil dalam menyusun 

kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mendukung 

kesejahteraan orang banyak.

Beberapa tantangan saya temui selama berkuliah di 

IPB University. Namun lingkungan yang suportif 

membantu saya menyelesaikan segala jenis tantangan 

yang dihadapi. Salah satu di antaranya ialah 

bagaimana dapat mengelola waktu dengan maksimal 

sehingga baik akademik maupun kegiatan di luar 

akademik tetap berjalan lancar.

Setelah berkuliah di IPB University, tidak ada perasaan 

lain yang mewakili selain rasa syukur karena 

ditempatkan pada salah satu kampus terbaik bangsa. 

IPB University membentuk saya, baik dari kemampuan 

akademik maupun pendukung (soft skill). 

Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan juga 

menjadi tempat yang tepat bagi saya untuk 

mendalami ilmu ekonomi secara komprehensif 

sebagai bidang yang dari dulu ingin saya tekuni. Di 

Prodi ini saya belajar menumbuhkan critical thinking 

dan analytical thinking, terutama dalam menganalisis 

fenomena ekonomi. 

Devi Nurul Faddhila Silitonga
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,99
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S
aya lulusan dari SMAN 1 Tanjung Raya, 

Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tahun 2017 

saya berhasil masuk IPB University melalui jalur 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN). Saya sempat gagal dalam Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) meski 

dengan status juara umum di sekolah waktu itu. 

Namun tekad, kepercayaan dan doa dari orang-orang 

tersayang akhirnya bisa membawa saya sampai di IPB 

University, salah satu perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia.

Perjalanan studi selama empat tahun di Departemen 

Biologi, sangat mengubah hidup saya. Saya dari SMA 

memang aktif mendalami bidang biologi. Dari mulai 

ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, lomba serta 

olimpiade. Oleh karena itu saya meyakinkan diri untuk 

masuk Departemen Biologi.

 

Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya 

adalah petani yang mengelola lahan milik adat. Ibu 

saya adalah seorang tukang jahit. Alhamdulillah, saya 

mendapatkan beasiswa Bidikmisi tidak lama setelah 

saya dinyatakan lulus SBMPTN.

Awalnya saya sempat merasa minder karena berasal 

dari sekolah dan daerah yang mungkin tidak banyak 

orang kenal. Namun pada akhirnya saya mampu 

membuktikan bahwa modal yang saya bawa ternyata 

lebih dari cukup untuk bertahan bahkan meraih 

kesuksesan di IPB University. Oleh karena itu saya 

ingin menyampaikan salam hormat kepada seluruh 

guru yang pernah mengajar saya sebelumnya. 

IPB University memperlihatkan pada saya makna 

sebenarnya keberagaman dan toleransi negeriku, 

Indonesia. Banyak pengalaman berinteraksi dengan 

orang, kebiasaan, dan budaya baru yang sangat 

berharga sehingga bisa diterapkan untuk menjadi 

lebih baik di masa depan. Terima kasih Departemen 

Biologi yang telah menjadi bagian hidup saya, terima 

kasih Bidikmisi dan IPB! Digdaya!.

Dova Kelvin Mesrian
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,93
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Sebelum masuk IPB University saya sekolah di 

SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi, Jawa 

Barat. Selama kuliah saya mendapat beasiswa 

Prestasi PT Paragon Technology & Innovation (2018-

2019) dan Beasiswa Bank BTPN (2019-2020).

Bagi saya berkuliah di Sekolah Bisnis (SB) IPB University 

merupakan salah satu momentum yang sangat 

berharga dalam hidup saya. Saya mendapatkan 

pengalaman belajar dari dosen-dosen yang sangat 

kompeten. Tidak hanya ahli di bidangnya, para dosen 

juga sangat welcome dan terbuka untuk berdiskusi 

dengan mahasiswa. Elaborasi antara kerangka teoritis 

dengan studi kasus bisnis riil di lapangan memberikan 

saya pemahaman bisnis yang mendalam dan 

komprehensif. Pendekatan problem solving, design 

thinking dan kreativitas yang selalu digunakan dalam 

pembelajaran menjadi katalis bagi saya dalam 

menumbuhkan business acumen sebagai seorang calon 

entrepreneur/profesional muda.

Selain itu, fasilitas penunjang di SB IPB University juga 

sangat membantu saya selama menjalani masa 

perkuliahan. Gedung kuliah yang nyaman, perpustakaan 

yang cukup lengkap, hingga pelayanan akademik dan 

kemahasiswaan yang prima merupakan beberapa faktor 

penunjang yang sangat berkesan dan membantu 

selama berkuliah di SB IPB University.

Salah satu tantangan terbesar kuliah di IPB University 

adalah lingkungan yang sangat heterogen dan 

multikultural. Civitas akademika IPB University sangat 

beragam dan berasal dari seluruh pelosok nusantara. 

Awalnya, saya merasakan sedikit ketidaknyamanan 

karena berbagai perbedaan budaya dan kebiasaan. 

Namun, seiring berjalannya waktu, saya justru belajar 

banyak dari perbedaan tersebut. Hingga saya lulus dari 

IPB University, saya memiliki teman dari berbagai 

penjuru wilayah Indonesia.

Muhammad Raihan Firdaus
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,83
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D
ari SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, saya 

berhasil masuk Departemen Ilmu Keluarga 

dan Konsumen (IKK) IPB University. IKK 

banyak mengajarkan saya menjadi individu yang 

resilien, penuh rasa empati dan melihat sesuatu dari 

berbagai perspektif. Saya mendapat pengalaman dan 

ilmu baru yang sangat bermanfaat buat kehidupan 

saya ke depannya. Dosen dan tenaga kependidikannya 

baik dan ramah. Lingkungan belajar juga sangat 

mendukung untuk mahasiswanya tumbuh dan 

berkembang.

Sewaktu kuliah saya pernah mendapat beasiswa Van 

Deveenter Maas Indonesia, sebuah yayasan yang 

berfokus pada pembangunan pendidikan di Indonesia. 

Tujuannya untuk menciptakan sumberdaya manusia 

(SDM) yang berkualitas sehingga dapat mengatasi 

masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Visi 

tersebut diwujudkan melalui pemberian dana dalam 

bentuk beasiswa dan program pengembangan 

karakter.

Saya anak pertama dari dua bersaudara. Ayah bekerja 

sebagai buruh. Ibu bekerja sebagai guru honorer. 

Rencananya setelah lulus saya ingin bekerja di Industri 

Fast Moving Consumer Good (FMCG) karena saya 

akan merasa bangga dan puas bisa bekerja di 

perusahaan dengan nama brand yang besar. Selain itu, 

industri ini bergerak dengan cepat dan inovatif untuk 

memenuhi kebutuhan konsumennya.

Banyak tantangan yang harus dihadapi saat kuliah di 

IPB University. Salah satunya adalah beradaptasi 

dengan lingkungan asrama dengan mahasiswa dari 

penjuru Indonesia dan mengikuti peraturan serta 

kegiatan asrama untuk pengembangan diri.

Selain itu Ilmu Keluarga dan Konsumen merupakan 

program studi (prodi) satu-satunya di Indonesia. 

Sehingga ketika ada orang awam yang bertanya 

tentang prodi tersebut, saya harus menjelaskan lebih 

lanjut. Saya akhirnya memperkenalkan Departemen 

Ilmu Keluarga dan Konsumen serta memberi 

pemahaman bahwa mahasiswa yang kuliah di IPB 

University bukan hanya terkait dengan pertanian 

dalam arti sempit. Ragam ilmu terkait juga 

dikembangkan di IPB University.

Andhini Agustiani Rahmawati 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,89
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Menjalani tahun terakhir di masa pandemi COVID-19 

menjadi kesan tersendiri. Tentu saja tidak mudah 

dengan segala keterbatasan akses. Namun, saya 

bersyukur dengan bimbingan dan dukungan dosen 

pembimbing, Prof Erika B Laconi dan Prof Anuraga 

Jayanegara, saya dapat menjalaninya hingga akhir. Saya 

mendapatkan arahan dan bimbingan dengan segala 

kemudahan untuk terus berkembang dengan mengikuti 

banyak kegiatan baik nasional maupun internasional. 

Disamping itu, perasaan suka, duka, hingga semangat 

serta dukungan, saya dapatkan dari teman-teman 

kuliah yang saling mendukung dan membantu. 

Selama saya belajar, saya memahami bahwa hal yang 

paling penting adalah minat dan tekun. Mengutip 

kalimat dalam bahasa jawa “senajan nganggo teken, 

yen tekun, pasti tekan” artinya meskipun menggunakan 

tongkat dalam berjalan, asal tekun, pasti sampai 

tujuannya. Saya berharap, ilmu, pengalaman, capaian 

serta kenangan yang saya dapatkan selama menjalani 

pendidikan akan bermanfaat bagi pikiran dan hati saya 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Sepanjang perjalanan saya belajar di Program 

Pendidikan Magister Ilmu Nutrisi dan Pakan, saya 

terkesan dengan ilmu yang saya dapatkan. Tidak hanya 

pendalaman keilmuan, namun saya juga mencoba 

belajar hal baru seperti pengaplikasian model 

matematika terhadap ilmu-ilmu nutrisi pakan. Hal ini 

membangun karakter saya untuk lebih kritis dan 

bersikap tenang dalam menghadapi kesulitan.  

B
erkesempatan melanjutkan belajar di Sekolah 

Pascasarjana IPB University dengan beasiswa 

Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk 

Sarjana Unggul  (PMDSU) merupakan pengalaman yang 

paling berharga. Lingkungan belajar yang mendukung 

dan kompetitif membuat saya banyak berkembang. 

Eko Lela Fitriana
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister 
IPK: 4,00

Selama kuliah di IPB University, saya diberikan peluang 

mengikuti “12th International Summer School” di 

Hiroshima University, Jepang yang dibimbing oleh Prof 

Taketo Obitsu. Terima kasih juga atas kesempatan 

beasiswa penelitian oleh “SEARCA Phd Research 

Scholarship”. Terima kasih juga saya sampaikan kepada 

promotor saya Prof Anuraga Jayanegara serta dosen 

pembimbing Prof Nahrowi dan Dr Sri Suharti.

Program Doktor Ilmu Nutrisi dan Pakan IPB University 

merupakan lingkungan yang tepat bagi saya untuk 

bisa menuntut ilmu dengan baik dan melatih diri 

dalam melakukan inovasi. Program studi ini juga 

mendorong saya untuk produktif yang diiringi dengan 

nilai moral yang baik sehingga dapat menghasilkan 

lulusan tepat waktu yang berkualitas. Selain itu, 

pelayanan akademis IPB University memiliki integritas 

yang baik sehingga memudahkan saya dalam 

menyelesaikan studi.

S
aya merasa bersyukur dapat menyelesaikan 

pendidikan Program Doktor Ilmu Nutrisi dan 

Pakan di kampus terbaik Indonesia yaitu IPB 

University. Selama kuliah di IPB University, saya 

mendapatkan banyak manfaat untuk mengembangkan 

diri saya. 

Rakhmad Perkasa Harahap  
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00


