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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.

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.

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.

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 169.721 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.

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.

 

Pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, IPB University kembali 

mewisuda 584 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.

 

 

 

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.

 

SAMBUTAN REKTOR



FOKUS

Hal. 2

Wahid Ikhsani Putra, SPt, Penggerak Masyarakat Desa 

Peternakan Terintegrasi menyebutkan bahwa usaha 

pertanian tidak terpengaruh pandemi. Hal ini 

disampaikannya di hadapan para calon wisudawan 

sebagai gambaran pembekalan dan motivasi dalam 

acara Studium Generale Pra Wisuda, (5/4). 

Sebelum lulus dari IPB University, Wahid sudah 

memulai usaha peternakan dengan teman-temannya 

dan ikut dalam seleksi Program Wirausaha Mahasiswa 

dan berhasil mendapat pendanaan. Namun di luar 

dugaannya, ternaknya habis oleh pencuri. Sebelum 

lulus ia dibebani hutang yang besar. Tidak menyerah 

dengan pengalamannya tersebut, Wahid mulai melirik 

hijauan pakan dengan menanam rumput odot di 

Sukabumi. Ternyata rumput ini sangat potensial. 

“Permintaannya mencapai 6 ton. Namun saya hanya 

mampu memenuhi 5 ton. Usaha hijauan pakan ini 

masih sangat berpotensi karena hijauan/rumput odot 

tidak akan diganggu hama,” ucap alumni IPB University 

dari Fakultas Peternakan ini.

“Banyak sekali pekerjaan yang hilang, ada pula 

pekerjaan muncul. Untuk itu diperlukan inovasi, 

semangat lebih dalam beradaptasi dengan konsisi baru 

ini. Untuk itu, studium generale ini dilakukan agar 

lulusan IPB University dapat merefresh kembali dan 

dapat memberi motivasi serta memberikan pandangan 

kondisi saat ini yang harus dihadapi ke depan,” ucapnya. 

(dh/Zul)

Pada kesempatan ini, Direktur Pengembangan Karir 

dan Kewirausahaan Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir IPB University, Handian 

Purwawangsa mengucapkan selamat kepada para 

calon wisudawan yang telah menyelesaikan studinya 

dan akan menghadapi dunia luar.

“Dengan integrated farming berbasis pemanfaatan 

lahan non produktif, diharapkan dapat menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan kemandirian pangan, 

membangun tempat praktik atau magang bagi 

mahasiswa atau santri, jamaah atau masyarakat 

umum,” imbuhnya.

Diakuinya lulusan saat ini disebut generasi online, 

karena kegiatan akademik dilakukan secara online, 

menghadapi tantangan yang berat karena ada 

perubahan yang sangat besar akibat COVID-19.

Dari pengalamannya dalam bidang pertanian, di tahun 

2018 Wahid terlibat dalam gerakan mengoptimalkan 

pertanian Indonesia. Ia bergabung di Bertani untuk 

Negeri, Bersama Ulama Se Indonesia yang diluncurkan 

dalam muktamar ulama seluruh Indonesia yang dihadiri 

Rektor IPB University juga Presiden RI. 

Whid menghasilkan gagasan berupa membangun 

pertanian terpadu dengan model socioentrepreneur 

berbasis pemanfaatan lahan non produktif.  Bersama-

sama masyarakat petani Jati Sumonegoro, Wahid 

memulai pengembangan integrated social farming 

berbasis pemanfaatan lahan non produktif. 

Komoditasnya adalah sapi, rumput gajah, pembibitan 

kambing, penggemukan, sengon, kelor, tanaman buah, 

padi organik, kacang juga mengelola kompos dan 

bioenergi.

Studium Generale Pra Wisuda: 

Alumni IPB University Ini Lakukan 

Gerakan Integrated  Social Farming

Wisuda-Ku | Edisi April/2021 



FOKUS

Hal. 3

Pada wisuda kali ini, ada 584 wisudawan yang hadir 

secara online dan beberapa wisudawan terbaik hadir di 

Grha Widya Wisuda. Lulusan IPB University yang 

diwisuda terdiri dari 306 lulusan program pendidikan 

sarjana, 2 lulusan profesi dokter hewan, 238 lulusan 

pendidikan magister dan 38 lulusan pendidikan doktor. 

“Ada tiga ciri alumni IPB University yang terus melekat. 

Yakni berintegritas, inovatif dan menginpirasi. 

Merupakan pondasi penting untuk menjadi orang yang 

dapat dipercaya. Dari 100 faktor kesuksesan, kejujuran 

menduduki posisi yang pertama diikuti dengan 

kedisiplinan dan hubungan sosial yang baik. Tiga ciri ini 

menjadi concern di IPB University agar faktor-faktor 

penting menuju sukses dapat menjadi komponen dari 

learning outcome proses pembelajaran di kampus,” ujar 

Rektor IPB University, Prof Arif Satria dalam Upacara 

Wisuda tahap V Tahun Akademik 2020/2021 yang 

digelar secara semi daring (7/4). 

Dalam sambutannya, Prof Arif menyebutkan bahwa ciri 

kedua alumni IPB University yakni inovatif. Lulusan 

dituntut untuk menjadi orang yang bermanfaat. 

Dimensi manfaat yang perlu diperhatikan ada dua, yakni 

manfaat personal, yang diberikan kepada orang 

tertentu dan juga manfaat komunal yang dirasakan 

orang banyak. 

“Kita berharap alumni, mahasiswa dan sivitas 

akademika IPB University memberikan manfaat yang 

institusional dan sistemik, mulai dari berbagai level, 

sektor dan memberikan efek yang luar biasa. Itu 

merupakan suatu hal yang penting dimana wisudawan 

akan berperan, berinovasi untuk masyarakat luas. 

Inovasi bisa menghasilkan berbagai produk, metodologi, 

model dan bisa juga sebuah sistem gagasan dan 

sebagainya yang bisa dilakukan untuk proses 

transformasi. Dan yang terakhir adalah inspiratif. 

Seberapa banyak dan sejauh mana inspirasi yang 

berkembang agar dapat mendorong kemajuan bangsa. 

Sebagai agen perubahan, integritas, inovasi dan 

inspirasi yang kuat akan menuju proses transformasi. 

Oleh karena itu tiga hal tersebut harus melekat dalam 

diri kita pribadi ataupun institusi,” tutur Prof Arif.

Selain itu, Dr Arif Safari, perwakilan Himpunan Alumni 

(HA) IPB  University yang saat ini menjabat sebagai 

Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional RI  mengatakan 

bahwa saat ini kita dihadapkan dengan pandemi dimana 

terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada era 

new normal ini. 

“Perubahan dan peluang yang ada harus digali lebih 

lanjut untuk memahami peran serta kita baik sebagai 

wirausahawan, manager perusahaan, akademisi, 

birokrat ataupun politikus yang paling optimal bagi 

kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia,” 

tuturnya. (Nanda/Zul)

Rektor: Lulusan IPB University Punya 
Tiga Ciri yang Melekat

Wisuda-Ku | Edisi April/2021 



Hal. 4

LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari SMAN 1 Singaraja, Bali. 

Berkuliah di Program Studi Agronomi dan 

Hortikultura IPB University membuat saya 

menghabiskan beberapa tahun dalam hidup saya 

dengan cara yang benar-benar berbeda. Ilmu baru, 

pengalaman baru, dan teman baru, membantu saya 

belajar memaknai kehidupan dengan sudut pandang 

yang lebih beragam.

Perjuangan yang sangat bermakna selama studi di IPB 

University adalah berada jauh dari keluarga untuk 

pertama kalinya. Ini bukanlah hal yang mudah bagi 

saya. Akan tetapi, hal tersebut yang justru menjadi 

motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan studi 

dengan hasil yang sebaik-baiknya. Persiapan yang baik 

memang tidak menjamin hasil akhir yang baik pula. 

Akan tetapi, matangnya persiapan akan 

menghindarkan kita dari penyesalan akan baik atau 

buruknya hasil yang nantinya kita dapatkan.

Predikat lulusan terbaik sangatlah berat untuk 

dipertanggungjawabkan. Terdapat banyak sekali 

teman-teman mahasiswa lainnya yang memiliki 

kompetensi yang sangat baik, dengan keunggulannya 

masing-masing. Semoga capaian ini dapat menjadi 

motivasi tersendiri bagi saya pribadi, serta bagi adik-

adik mahasiswa IPB University yang sedang berjuang 

menuntaskan masa studi, untuk menjadi lebih baik lagi.

Komang Trisna Wirakusuma
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,94
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Selama masa pembelajaran, saya juga diajak untuk 

menggali pengetahuan lebih dalam lagi mengenai 

aplikasi dan pemanfaatan sumberdaya hasil perairan. 

Hal ini sangat menarik bagi saya karena Indonesia 

memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan 

dan maritim. Saya bersyukur memiliki kesempatan 

untuk menimba ilmu di kampus ternama ini.

Pesan saya bagi mahasiswa, belajarlah untuk 

mendapatkan ilmu, bukan sekadar untuk nilai ataupun 

penghargaan. Karena ketika kita menuntut ilmu dengan 

ikhlas, kita akan mendapatkan lebih dari sekadar nilai 

ataupun materi. Cobalah untuk mengikuti organisasi 

ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat 

dan sesuai dengan passion, karena ada hal-hal lain 

mengenai kehidupan yang tidak bisa didapatkan 

melalui bangku kuliah. Saya sangat menghargai proses 

yang saya peroleh di IPB University ini, dan berterima 

kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya 

untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

S
aya berasal dari SMA Negeri 47 Jakarta. Ilmu 

yang dipelajari di Program Studi Teknologi Hasil 

Perairan sangatlah luas dan menarik, karena 

dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Saat pertama 

kali masuk ke departemen ini, saya diajak untuk 

berkelana dan mengeksplor ilmu-ilmu di bidang bahan 

baku, pengolahan, dan bioteknologi hasil perairan. Saya 

pun menemukan passion atau ketertarikan di bidang 

yang lebih spesifik, yaitu bioteknologi hasil perairan 

seiring dengan berjalannya waktu.

Perjuangan yang paling bermakna selama di IPB 

University yaitu saat melakukan penelitian pada awal 

masa pandemi. Pada masa itu, kami harus 

melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan studi 

dengan segala keterbatasan waktu dan biaya dengan 

memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 

Perjalanan penelitian saya juga sempat terhambat 

karena tutupnya laboratorium dan beberapa fasilitas 

yang dibutuhkan. Tekanan dan tuntutan untuk lulus 

tepat waktu juga mulai membayangi dan menguji 

mental saya sebagai mahasiswa tingkat akhir. Belum 

lagi tuntutan biaya karena harus membayar biaya kuliah 

di semester selanjutnya, sementara kondisi ekonomi 

keluarga juga cukup sulit karena pandemi. Namun saya 

percaya, bahwa hasil yang nanti akan saya tuai tidak 

akan mengkhianati proses yang saya lalui saat itu. 

Penelitian yang saya lakukan cukup memakan banyak 

biaya, waktu, dan tenaga, namun semua itu pada 

akhirnya bisa terlewati berkat dukungan dosen 

pembimbing, keluarga, dan teman-teman terdekat.

Wafa Istiqomah
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,80



LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 5

Saya berasal dari SMA Negeri 2 Bogor. Di 

Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan, saya 

belajar banyak mengenai pentingnya dunia 

peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein 

manusia. Lulusannya diarahkan menjadi seorang 

nutrisionist sehingga bisa didapatkan pakan berkualitas 

bagi ternak untuk menunjang pangan sehat sebagai 

protein hewani manusia. 

Bagi saya, seluruh perjuangan selama studi di IPB 

University sangat bermakna namun ada satu hal yang 

paling berkesan yaitu ketika penelitian tugas akhir 

mengenai reproduksi induk domba. Perjuangan 

penelitian dilakukan cukup panjang yaitu selama 

delapan bulan mulai dari mengawinkan induk domba 

dengan pejantan, merawat dan memelihara setiap hari, 

sampai melahirkan anak lalu disapih. Saya bersama 

teman satu tim menjadi perawat yang memperhatikan 

induk domba selama proses tersebut dan menunggu 

proses melahirkan induk domba hingga akhirnya 

proses kelahiran anak domba selesai dan didapatkan 

anak-anak domba yang sehat.

Pesan saya bagi mahasiswa, jalani dan ikuti proses 

pembelajaran dengan usaha maksimal sehingga akan 

didapatkan hasil linear sesuai dengan yang diinginkan. 

Takdir menuntunmu untuk belajar di kota hujan ini, 

kalian putra-putri terbaik bangsa yang sudah diberikan 

kesempatan.  Yuk berikan yang terbaik!  Bawa bekal 

yang cukup untuk membangun kampung halamanmu. 

Salam Peternakan. Ahooy!

Mohamad Ramdoni
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan

IPK: 3,91
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S
aya berasal dari SMA Negeri 1 Kragan, 

Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Berkuliah di 

Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan 

dan Ekowisata memberikan kesan yang luar biasa bagi 

saya. Saya mempelajari terkait perlindungan, 

pengawetan, dan pemanfaatan sumberdaya hutan 

secara bijaksana untuk kelestarian sumberdaya hutan. 

Tidak hanya itu, mempelajari ilmu hutan kota, satwa liar, 

dan ekowisata juga memberikan pemahaman yang 

lebih luas tentang konservasi.

Perjuangan yang paling bermakna dan tidak pernah 

saya lupakan adalah dalam sehari harus kuliah, bekerja 

dan ikut organisasi. Saya harus membagi waktu untuk 

kuliah, kerja part time sebagai pengajar dan tetap ikut 

organisasi. Terutama di semester lima, dalam sehari 

harus kuliah dan praktikum di lapang dari jam 7 pagi 

sampai jam 5 sore, setelahnya harus mengajar mata 

kuliah Biologi di Mitra PPKU, setelah itu menyempatkan 

untuk kumpul organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM), larut malam harus begadang untuk mengerjakan 

deadline laporan praktikum, dan besoknya terkadang 

harus bangun pagi untuk mengambil danusan 

organisasi. Selain part time menjadi pengajar di Mitra 

Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU), saya 

juga tetap menerima panggilan mengajar untuk siswa 

SD dan SMP di sebuah lembaga Bimbel. Saya juga 

pernah tetap mengajar walaupun saat itu sedang ujian 

dua mata kuliah. Dan yang juga  bermakna tentu saat 

proses menyelesaikan skripsi. Saya belajar sidang ujian 

skripsi sambil mengerjakan deadline pekerjaan sebagai 

freelance associate teacher di Ruang Guru. Menurut 

saya, ketika meminta uang kepada orang tua dan orang 

tua sedang tidak ada uang, satu-satunya solusi adalah 

saya harus kuliah sambil bekerja. 

Pesan saya untuk mahasiswa IPB University, terus 

semangat dan selalu berusaha memberikan yang 

terbaik. Istirahat boleh tapi jangan menyerah karena di 

setiap kesulitan pasti ada kemudahan.

Afifatul Anisah
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,81



Hal. 5Hal. 6

LULUSAN TERBAIK

Saya berasal dari SMAS Sutomo 1 Medan, 

Sumatera Utara. Saya sangat terkesan dengan 

ilmu yang saya peroleh di Program Studi 

Teknologi Pangan IPB University. Tidak hanya menarik, 

namun memberikan banyak pemahaman baru. Ternyata 

berbagai tahapan proses, sistem yang sangat kompleks 

serta berbagai stakeholders terkait diperlukan agar 

sebuah produk pangan bisa sampai di hadapan 

konsumen dengan aman.

Perjuangan yang paling berkesan selama studi saya di 

IPB University adalah saya dapat menyelesaikan tugas 

akhir dengan baik, dengan tetap melakukan penelitian 

di laboratorium IPB University secara langsung 

walaupun terkendala dengan situasi pandemi. Saya juga 

sangat bersyukur banyak mendapat bantuan dari dosen, 

teknisi dan juga kakak-kakak mahasiswa Pascasarjana. 

Pesan saya bagi mahasiswa, tetap berjuang dan 

semangat dalam menjalani perkuliahan di masa 

pandemi ini. Be the best version of yourself, jangan 

sampai menyesal di kemudian hari. Karena dengan 

memberikan yang terbaik, kita pasti akan mendapatkan 

hasil yang terbaik pula. Semoga ilmu yang didapatkan 

dari IPB University dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Felicia
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,95
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S
aya berasal dari SMA Negeri 1 Bengkulu 

Selatan. Walaupun IPB University merupakan 

institut pertanian, tapi pelajaran yang diberikan 

di Program Studi Ilmu Komputer selalu up-to-date 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

teknologi. Dosen-dosen di IPB University pun sangat 

profesional dan menguasai mata kuliah yang 

diajarkan. 

Di Program Studi Ilmu Komputer juga memiliki 

berbagai macam komunitas yang bisa diikuti. Saya 

sendiri merupakan anggota dari komunitas Cyber 

Security IPB (CSI) Ilmu Komputer. Di komunitas ini, 

saya dapat berdiskusi dan juga belajar bersama 

anggota CSI lainnya tentang keamanan jaringan.

Perjuangan yang bermakna bagi saya adalah 

bagaimana untuk bisa menjadi anggota CSI. Setelah 

menjadi anggota, saya berkesempatan mengikuti 

berkali-kali lomba di cabang Cyber Security, mulai 

hanya menjadi peserta, lalu finalis, hingga akhirnya 

bisa menjadi juara bersama tim dan juga anggota CSI 

lainnya. 

Pesan yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa 

IPB University adalah berbanggalah kalian bisa 

diterima di IPB University. Mahasiswa yang diterima di 

IPB University adalah mahasiswa yang cerdas dan 

berasal dari berbagai daerah, jadi ketika masuk ke IPB 

University, akan tumbuh rasa ingin berkembang dan 

terus belajar.

Fadilah Agung Nugraha
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,83



LULUSAN TERBAIK

Pesan saya bagi mahasiswa, manfaatkanlah waktu 

kalian menjadi mahasiswa sebaik mungkin. Dengan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), kalian dibantu kampus 

untuk bisa berkeliling Indonesia. Eksplore pengalaman 

sebanyak mungkin, tetapi juga mesti diimbangi 

dengan kuliah yang rajin, karena tak bisa dipungkiri, 

IPK menjadi screening awal kita ketika mendaftar 

kerja. Maksimalkan apa yang menjadi fokus kalian. 

Rencanakan semua plan kalian selama menjadi 

mahasiswa dengan baik. Percaya, usaha tidak akan 

mengkhianati hasil, dan tidak ada yang tidak mungkin 

selagi kita berusaha. Kuncinya usaha dan doa. Setelah 

usaha sudah maksimal, doa juga perlu dimaksimalkan.

Saya memiliki perjuangan yang sangat bermakna 

ketika mengikuti olimpiade ekonomi islam di 

Universitas Diponegoro Semarang. Seminggu 

sebelumnya, saya dan tim mengikuti olimpiade juga di 

Universitas Lampung. Dari enam tim IPB University 

yang berangkat ke Lampung, dua tim di antaranya 

belum bisa membawa pulang penghargaan, termasuk 

tim saya. Saat itu pastinya kecewa, tapi di sisi lain 

muncul semangat untuk lebih maksimal di olimpiade 

selanjutnya yang di selanggarakan di Semarang. 

Belajar dari pengalaman sebelumnya, kami betul-betul 

merencanakan semuanya dengan maksimal. Terlalu 

banyak kejadian yang tidak menyenangkan yang 

justru meningkatkan semangat saya dan tim untuk 

kembali ke Bogor dengan membawa penghargaan. 

Kebetulan sistemnya pada saat itu adalah mengambil 

nilai akumulasi, sehingga tidak ada sistem gugur. 

Pengumuman pun berlangsung, Alhamdulillah saya 

dan tim mendapat juara 1. Perjuangan saya dan tim 

tidak sia-sia, tentunya ini semua berkat usaha, kerja 

keras dan doa semuanya.S
aya berasal dari SMA Negeri 4 Bogor. Kesan 

saya ketika mendapat materi terkait ekonomi 

syariah saat kuliah di Program Studi Ekonomi 

Syariah IPB University adalah saya begitu takjub. 

Karena ilmu yang saya pelajari itu bersumber dari Al-

Quran yang keberadaannya sudah ada sejak dulu. 

Ekonomi yang diajarkan di sini pun lebih 

mengutamakan keadilan, seperti dalam hal 

pembagian keuntungan, ekonomi syariah 

menghendaki sistem profit loss sharing, yang mana 

tidak hanya keuntungan yang dibagi namun juga 

kerugian, sehingga akan lebih adil bagi kedua belah 

pihak.

Novia Ariani
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,85
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Saya berasal dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

Kesan selama belajar di Program Studi Komunikasi 

dan Pengembangan Masyarakat di IPB University telah 

memberikan pengalaman belajar yang berbeda serta 

unik untuk didalami karena menghadirkan ilmu-ilmu 

yang sangat berkaitan dengan fakta kondisi di 

lapangan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Bagi saya, program studi Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat tidak hanya memberikan 

ilmu sebatas teori namun juga mengembangkan cara 

berpikir untuk mengatasi masalah dengan solusi yang 

bersifat bottom up agar dapat berkelanjutan dan tidak 

menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. 

Perjuangan yang paling bermakna selama studi di IPB 

University yaitu keadaan pada awal masuk perkuliahan 

di IPB University merupakan perjuangan yang paling 

bermakna bagi saya karena harus menjadi anak rantau 

yang berada jauh dari orang tua. Saya harus memulai 

hidup baru sebagai mahasiswa bersamaan juga harus 

membiasakan diri menjadi sosok anak yang mandiri 

dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Akan tetapi 

seiring berjalannya waktu, saya bisa terbiasa dengan 

hidup menjadi anak rantau walaupun ada suatu waktu 

saya menangis di kamar kos karena merasa lelah 

namun keesokannya saya kembali siap untuk 

melanjutkan perjuangan yang harus saya selesaikan. 

Pesan saya bagi mahasiswa adalah selalu libatkan 

Allah SWT dan minta doa kepada orang tua agar 

merestui setiap langkah perjuangan kita, serta 

senantiasa berusaha sesuai dengan hasil yang ingin  

diharapkan di akhir karena saya sangat percaya bahwa 

tidak ada usaha yang sia-sia sekecil apapun itu.

Nurul Dwi Fitriana 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,74
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Saya berasal dari SMA 4 Jakarta. Sekolah Bisnis 

IPB University membekali saya proses berfikir 

yang terstruktur, solutif, dan etis. Ilmu yang saya 

pelajari dari Sekolah Bisnis IPB University tidak hanya 

mengubah cara berfikir ke arah yang lebih 

kompherensif namun juga memberikan saya ruang 

untuk dapat mengamati, memahami, dan 

menganalogikan sebuah fenomena yang tidak hanya 

terbatas pada lingkup bisnis semata dengan sudut 

pandang yang lebih terbuka. 

Perjuangan yang paling  sangat bermakna selama studi 

di IPB University adalah seluruh pengalaman saya 

selama studi sangat bermakna bagi saya terutama pada 

saat saya harus menjadi representasi nama besar IPB 

University sebagai delegasi di beberapa kesempatan 

seperti pada saat program pertukaran pelajar, kompetisi 

nasional dan internasional, serta program sukarelawan. 

Menjalani perkuliahan itu seperti menaiki anak tangga. 

Mimpi dan cita-cita merupakan ujung dari perjalanan 

melewati anak-anak tangga tersebut. Terkadang dapat 

membuat terpeleset kembali ke anak tangga pertama 

apabila terlena dengan keadaan sekeliling yang mampu 

membuyarkan konsentrasi. Pesan untuk para 

mahasiswa, jangan pernah menyerah walaupun masih 

ada banyak anak tangga yang harus dilewati. Kalian 

boleh menjadi seseorang yang keras kepala terhadap 

mimpi dan cita-cita tetapi jadilah seseorang yang 

adaptif terhadap situasi dalam proses menujunya.

Nastasya Larasati Lontoh
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,87
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S
uatu kebanggaan bagi saya bisa melanjutkan 

studi Magister di Manajemen dan Bisnis IPB 

University dengan dosen-dosen yang luar biasa 

dan hebat. Banyak ilmu yang saya dapatkan dan sangat 

berguna untuk diimplementasikan di tempat saya 

bekerja.

Saya bekerja di Perguruan Tinggi, ilmu yang didapat 

selama studi sangat bermanfaat, dan saya dapat 

menggunakan ilmu yang didapat untuk membangun 

peningkatan kinerja dan dapat diaplikasikan di tempat 

saya bekerja.

Perjuangan yang paling heroik bagi saya adalah saat 

mengerjakan tesis.  Pertama, karena pada saat 

pengambilan data untuk tesis tidak bisa dilakukan 

secara survey akibat adanya pandemi COVID-19.  

Namun saya tidak patah semangat. Saya langsung 

menyebarkan kuesioner secara online, meskipun 

awalnya terkendala dalam mendapatkan semua data 

responden. Namun pada akhirnya Alhamdulillah semua 

data bisa terkumpulkan. Kedua, bimbingan dengan 

dosen dilakukan secara online. Sejujurnya bimbingan 

tatap muka dan online sangat berbeda, namun saya 

sangat bersyukur karena dosen pembimbing saya Dr 

Megawati Simanjuntak dan Dr Lilik Noor Yuliati sangat 

luar biasa, selalu fast respon dalam melakukan 

bimbingan sehingga saya juga terpacu segera 

memperbaiki hasil koreksi dari para dosen pembimbing, 

sehingga Alhamdulillah tesis dapat diselesaikan dengan 

baik.

Pesan saya bagi mahasiswa, belajar tidak mengenal usia, 

jangan patah semangat, terus berusaha, belajarlah pada 

siapapun, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa 

yang menyampaikan. Kemudian jangan fokus terhadap 

progres orang lain, tetapi tetaplah fokus pada progres 

yang sedang kita jalani.

Novita Kamaruddin
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister 
IPK: 4,00
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Selama penulisan disertasi dan juga mengajukan 

manuskrip karya tulis ilmiah internasional, banyak sekali 

tantangan dan pengalaman pahit yang harus saya hadapi 

terlebih pengalaman sempat ditolaknya manuskrip 

publikasi internasional yang saya ajukan di jurnal ilmiah 

terindeks global bereputasi tinggi. Namun saya tetap 

pantang menyerah dan menjadikan setiap penolakan itu 

sebagai pelajaran untuk terus merevisi manuskrip saya 

sehingga akhirnya manuskrip hasil penelitian disertasi saya 

tersebut berhasil dipublikasikan di jurnal Food Research 

(Jurnal Global terindeks Scopus Q4), Songklanakarin 

Journal of Science and Technology (Jurnal Global terindeks 

Scopus Q3), dan Czech Journal of Food Sciences (Jurnal 

Global terindeks Scopus Q3). Publikasi di jurnal 

internasional adalah syarat utama untuk dapat lulus di 

program Doktor sehingga ketika berhasil 

mempublikasikan tiga manuskrip karya tulis ilmiah 

internasional tersebut adalah sebuah kebahagiaan 

tersendiri.

Selama berkarya sebagai peneliti di bidang mikrobiologi 

pangan saya telah mengembangkan berbagai produk 

pangan fungsional berbasis fermentasi mikroba 

diantaranya yogurt talas sinbiotik, tepung umbi-umbian 

dan serealia kaya pati resisten sebagai sumber prebiotik 

diantaranya tepung talas, tepung ubi jalar ungu, tepung 

singkong, tepung sorgum, dan tepung tacca.

Selain itu, sebagai seorang akademisi saya juga sudah 

berupaya untuk mendiseminasikan ilmu yang saya 

dapatkan selama menjalani studi di IPB dengan menulis 

buku ilmiah popular di bidang teknologi pengolahan 

pangan dan gizi yang telah diterbitkan oleh beberapa 

penerbit nasional diantaranya Buku Teknologi Fermentasi 

Pangan Tradisional dan Produk Olahannya, Buku Teknologi 

Pengawetan Pangan dalam Perspektif Mikrobiologi, Buku 

Teknologi Pengemasan Pangan Antimikroba yang Ramah 

Lingkungan, Buku Konsep HACCP, Keamanan, Higiene dan 

Sanitasi Dalam Industri Pangan, dan Buku Bioteknologi 

Bakteri Asam Laktat Untuk Pengembangan Pangan 

Fungsional. Saya sangat berharap agar buku-buku yang 

saya tulis tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat 

ilmiah dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Perjuangan yang paling heroik selama melanjutkan studi 

S3 di program studi Ilmu Pangan IPB University adalah 

ketika melakukan penelitian disertasi. Penelitian saya 

kerjakan lembur pagi, siang dan malam dengan segenap 

jiwa di laboratorium untuk mendapatkan hasil penelitian 

disertasi yang terbaik sehingga hasil penelitian disertasi 

saya dapat dipublikasikan di jurnal global terindeks 

scopus. 

Ilmu yang saya pelajari selama melanjutkan studi S3 

sangat bermanfaat untuk diaplikasikan dalam bidang 

pekerjaan saya sebagai peneliti Mikrobiologi Pangan di 

Pusat Penelitian Biologi LIPI. Bidang penelitian saya terkait 

pengembangan pangan fungsional berbasis fermentasi 

mikroba sangat membutuhkan pendekatan keilmuan 

terkait mikrobiologi pangan, biokimia pangan, kimia 

pangan, dan rekayasa proses pangan.

Pesan saya kepada adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa 

S1, S2 dan S3 IPB University adalah terus semangat dalam 

menempuh studi di IPB University. Jangan pernah 

menyerah dan berputus asa karena jika Allah SWT 

meridhoi niat suci kita maka semua akan dimudahkan dan 

dilancarkan. Pesan saya selanjutnya adalah agar adik-adik 

dan rekan-rekan mahasiswa tetap produktif berkarya, rajin 

belajar dan mengkaji berbagai sumber ilmu pengetahuan 

yang tersebar baik di perpustakaan maupun sumber-

sumber digital baik berupa buku dan jurnal ilmiah. Teman-

teman mahasiswa agar tetap fokus pada tujuannya dalam 

menuntut ilmu serta pandai mengatur dan managemen 

waktu khususnya seimbang dalam belajar, bekerja dan 

ibadah kepada Allah SWT.

Berkuliah di program studi S3 Ilmu Pangan Sekolah 

Pascasarjana IPB University sangat banyak sekali 

ilmu pengetahuan dan wawasan serta penerapan 

teknologi yang didapatkan khususnya terkait empat pilar 

ilmu pangan yang meliputi Kimia Pangan, Biokimia 

Pangan, Mikrobiologi Pangan, Rekayasa Proses Pangan. 

Keempat pilar ilmu pangan tersebut sangat bermanfaat 

bagi saya untuk terus mengaktualisasi diri sebagai 

seorang Doktor Ilmu Pangan guna mengkaji ayat-ayat 

Allah SWT yang tersurat maupun tersirat.

Sebagai seorang akademisi di bidang Ilmu Pangan, 

keempat pilar ilmu tersebut adalah sebuah pondasi yang 

penting untuk menyusun suatu tema riset dan 

memecahkan serta menemukan solusi terkait berbagai 

permasalahan di bidang teknologi pangan. Penelitian 

pengembangan pangan fungsional yang saya tekuni 

berkaitan dengan teknologi mikroenkapsulasi probiotik 

untuk mempertahankan viabilitas probiotik dalam saluran 

pencernaan dan memperpanjang umur simpan probiotik 

berhasil diselesaikan dengan pendekatan ilmu 

mikrobiologi pangan dan biokimia pangan. 

Perjuangan yang paling heroik ketika saya menjadi 

mahasiswa IPB University sejak kuliah S1 di tahun 2005 

(angkatan 42) di program Sarjana Biokimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan lulus pada 

bulan Mei 2009 dengan predikat cumlaude (IPK 3.71). 

Waktu itu juga, saya dinobatkan sebagai lulusan terbaik 

Fakultas FMIPA tahun 2009.

Perjalanan studi yang saya jalani waktu S1 juga tidak 

mudah karena harus membagi dan mengatur managemen 

waktu yang baik. Hal ini karena selain menjadi mahasiswa 

yang masih mengerjakan penelitian skripsi, saya juga 

menjalani profesi sebagai seorang pengajar atau tutor 

privat di sebuah lembaga bimbingan belajar untuk SD, 

SMP, dan SMA. Namun alhamdulilah berkat rahmat Allah 

SWT saya bisa melalui studi perkuliahan S1 dengan lancar 

dan menyelesaikan penelitian skripsi serta lulus S1 dalam 

waktu 7 semester. Dengan demikian, waktu itu saya bisa 

menjadi lulusan tercepat dan lulusan terbaik di program 

studi S1 Biokimia.

Setelahnya, saya melanjutkan studi S2 di Magister Ilmu 

Pangan Sekolah Pascasarjana tahun 2013 dan berhasil 

lulus di bulan Agustus 2015 dengan predikat Cumlaude 

(IPK 4.0). Saya mendapatkan beasiswa SDM IPTEK dari 

Kementerian Riset dan Teknologi. Sampai akhirnya kembali 

melanjutkan studi S3 di Doktor Ilmu Pangan di tahun 2017 

dan berhasil lulus di bulan Januari 2021 dengan predikat 

Cumlaude (IPK 4.0). 

R Haryo Bimo Setiarto 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00


