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SAMBUTAN REKTOR
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 Rabu, tanggal 15 Desember 2021, IPB University
kembali mewisuda 801 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.

ALAMAT
REDAKSI

Biro Komunikasi
Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga
Telp: (0251) 8425635, Email: humas@apps.ipb.ac.id

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 173.821 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 harihari mendatang menyongsong kejayaan IPB dan Bangsa
Indonesia.
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FOKUS

Para Calon Wisudawan IPB University
Mendapatkan Pembekalan
Karir Pra Wisuda

Calon wisudawan IPB University mendapatkan

pembekalan karir pra wisuda, (13/12). Acara ini digelar

oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir

(Ditmawa PK) IPB University.

Handian Purwawangsa, Asisten Direktur Pengembangan

Karir Ditmawa PK IPB University mengucapkan selamat

kepada para mahasiswa calon wisudawan IPB University .

Ia menyampaikan terkait perkembangan dunia kerja saat

ini. Baik bagi lulusan yang ingin melanjutkan karir sebagai

wirausahawan maupun karyawan.

Ia pun menyebut, kondisi pandemi saat ini kurang ideal

sehingga berbagai sektor terdampak pandemi. Melalui

pembekalan ini, diharapkan para calon wisudawan dapat
memperoleh bekal ilmu untuk menghadapi tantangan di

dunia kerja. “Saya harap para alumni tetap bersemangat

dan bisa beradaptasi dengan cepat karena kelebihan

Ia mengatakan bahwa kemampuan dan motivasi untuk

terus berkembang merupakan hal penting dalam

menghadapi dunia penuh ketidakpastian. Selain itu,

kemampuan yang paling dibutuhkan di tahun 2025 adalah

problem solving, kreativitas, kerja sama, dan pemanfaatan

teknologi. “Jadi kita sudah harus mulai menyiapkan diri

kita, mempunyai visi yang jelas dan menentukan sikap kita

setelah lulus ini apa yang akan kita lakukan,” tuturnya.

Ia juga menyebut, branding diri juga harus mulai dilakukan

oleh para mahasiswa. Hal ini penting agar para lulusan

dapat menghadapi berbagai kondisi yang bergejolak. Akses

informasi dan pentingnya relasi juga sangat dirasakan

olehnya di dunia kerja.

Nur Fajri Rahmawati, Senior Manager Recruitment and

Training Ditmawa PK IPB University turut mengungkapkan

bahwa selain pengetahuan, karakter yang kuat juga

alumni IPB University itu adaptasinya cepat sehingga

penting untuk menghadapi era globalisasi. Sehingga para

bahkan ada juga yang bekerja di pertambangan,” katanya.

entrepreneur maupun karyawan.

bekerja di sektor pertanian oke dan di perbankan oke

lulusan dapat segera tembus ke dunia kerja baik sebagai

Hal tersebut menjadi bukti bahwa tingkat adaptasi lulusan

Terkait branding diri, para mahasiswa harus mengetahui

mahasiswa telah ditempa dari segi akademik dan non

eksplorasi diri ini penting untuk memahami ketertarikan

IPB University sangat tinggi. Para alumni saat menjadi
akademik agar pandai memanfaatkan peluang.

dan menggali keunikan dan minat diri. Fajri menyebut,

bidang karir. Portofolio dan pengalaman organisasi juga

sebaiknya diarahkan sesuai dengan minat dan

Hadir dalam kegiatan tersebut Yasser Pramana yang

kepentingan karir di masa depan.

Kehutanan dan Lingkungan. Saat ini ia berkarir di PT

Mahasiswa dapat mengetahui minat karir ini melalui

merupakan alumnus IPB University dari Fakultas

Pamapersada Nusantara sebagai CSR Section Head.
Sejak kuliah, ia sudah berpengalaman sebagai pimpinan

organisasi. Dulunya, ia dipercaya sebagai Ketua Himpunan

penilaian diri. Tes untuk mengetahui peminatan karir ini

sudah banyak disediakan di internet. Bahkan mahasiswa

dapat mengaksesnya secara gratis. IPB University juga

telah menyediakan fasilitasnya melalui laman CDA IPB

Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

untuk Career Interest Assesment.

dengan jabatan yang lumayan prestisius. Pasalnya,

“Beberapa tipe minat karir tadi dapat diolah dan dipahami

ditempanya sejak dini.

yang ada,” sebutnya. (MW)

IPB University. Tidak mengherankan jika ia dapat berkarir

kemampuan memimpin dan pola pikir kreatif telah

kemudian dicocokkan dengan ketersediaan peluang karir
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FOKUS

Rektor IPB University Ingatkan Lulusan
IPB University Harus Jadi Trend Setter
Kemajuan Bangsa

IPB University kembali menggelar wisuda daring di

tumbuh berkembang untuk ikut mempersiapkan masa

penghujung tahun 2021. Kegiatan prosesi ini juga

depan.

dilakukan di gedung Grha Widya Wisuda (GWW), Kampus
IPB Dramaga dengan dihadiri oleh 13 wisudawan secara

Dalam kesempatan yang sama, Prof Arif Satria juga

simbolis, 15/12.

mengingatkan para wisudawan agar fokus untuk

Pada wisuda tahap II Tahun Akademik 2021/2022 ini,

perubahan yang terjadi perlu direspon dengan

Rektor IPB University, Prof Arif Satria mewisuda

pengetahuan dan kemampuan baru (future practice).

sebanyak 801 lulusan. Terdiri dari 581 orang lulusan

Pasalnya, kemampuan baru ini dibutuhkan untuk bisa

program Sarjana , 181 orang lulusan program Magister,

bertahan di era yang penuh perubahan.

dan 39 orang lulusan program Doktor.

mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ia menyebut,

“Dengan future practice, kita akan menjadi leader dan

Dalam sambutanya, Prof Arif Satria mengungkapkan, IPB

trend setter perubahan. Kita juga dituntut untuk terus

University selalu berkomitmen mencetak lulusan yang

berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hari ini adalah hari

bisa beradaptasi menghadapi perubahan. Ia

bersinergi, tidak ada cara lain selain terus mencari titik

menerangkan, baik mahasiswa maupun lulusan disiapkan

temu untuk mengakumulasi kekuatan,” tambah Prof Arif.

untuk menjadi agile learner, pembelajar tangguh dan
lincah.

Ia mengakhiri sambutan dengan memberikan pesan pada

“IPB University berusaha menyiapkan ekosistem yang

University harus memiliki tiga karakter utama, yaitu

kondusif untuk menumbuhkan mental pembelajar sejati,"

integritas, inovasi, dan inspirasi. Ketiga hal ini harus

terang Prof Arif Satria. Salah satunya, kata Prof Arif

melekat pada alumni untuk terus berkontribusi bagi

Satria, adalah merancang kurikulum baru, yaitu K2020

kemajuan bangsa.

untuk merespon perubahan pada awal masa pandemi.
Tidak hanya itu, upaya IPB University tersebut diikuti
berbagai agenda lain untuk mendukung mahasiswa dan
para alumni.
"Targetnya bukan hanya bisa beradaptasi dalam
perubahan tetapi menjadi trend setter," tambah Prof Arif
Satria. Menurutnya, modal penting sebagai pembelajar
untuk menghadapi era sekarang adalah peka terhadap
perubahan. Ia menerangkan, wujud kepekaan ini adalah
karakter yang disebut growth mindset. Oleh karena itu,
lulusan IPB University harus memilki cara berfikir yang

para wisudawan. Prof Arif Berpesan, lulusan IPB

Pada kesempatan ini pula, di hadapan wisudawan dan
tamu undangan, Rektor IPB University juga mengajak
seluruh yang hadir untuk mendoakan korban bencana
erupsi Gunung Semeru.
“Atas nama IPB University kami mengucapkan duka yang
mendalam atas musibah erupsi di Gunung Semeru dan
gempa di Nusa Tenggara Timur. Teriring doa semoga
saudara kita yang terkena musibah diberikan ketabahan
dan segera pulih situasi yang ada di daerah bencana,"
pungkas Prof Arif Satria. (NA)

Wisuda-Ku | Edisi Desember/2021

Hal. 3

LULUSAN TERBAIK

Saya masuk IPB University di Program Studi
Manajemen Sumberdaya Lahan. Bagi saya, program
studi ini sangat istimewa karena pembelajaran yang
diberikan mencakup banyak aspek dari suatu lahan.
Program studi ini juga memiliki lingkungan belajar
yang sangat mendukung satu sama lain. Ilmu baru di
lapang maupun di kelas yang diberikan oleh dosendosen yang hebat menjadikan saya dan teman-teman
memahami bahwa karakteristik setiap lahan sangat

Fiktia Alanita
Lulusan Terbaik
Fakultas Pertanian
IPK: 3,88

S

penting dipelajari dalam menunjang kehidupan.
Semasa kuliah, saat tingkat tiga, saya memperoleh
beasiswa yang diberikan oleh YAPI. Saya pernah
menjadi ketua kelompok dalam perlombaan Online

aya merupakan lulusan SMA Negeri 33 Jakarta.

Soil Judging Contest yang berskala nasional dan

Saya diterima di IPB University melalui jalur

berhasil mendapatkan Juara Harapan 2.

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SNMPTN).

Setelah lulus dari IPB University, saya berencana untuk
membangun karier di bidang pertanian khususnya

Bagi saya, kuliah di IPB University sangat

maupun di bidang non-pertanian untuk memajukan

menyenangkan karena IPB University merupakan

Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi

perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Selama kuliah,

saya untuk melanjutkan studi S2 jika ada kesempatan.

banyak ilmu baru yang saya peroleh, dan banyak
tantangan yang menjadikan saya berkembang serta
mampu berpikir kritis dalam setiap permasalahan.

banyaknya hewan yang membutuhkan. IPB University
menjadi pilihan karena IPB memiliki Fakultas
Kedokteran Hewan tertua dan terbaik di Indonesia.
Dengan kuliah di IPB University, saya memiliki
kesempatan untuk bertemu dan menimba ilmu dari
guru-guru besar FKH IPB University dan alumni-alumni
dokter hewan terbaik lulusan IPB University.

Christina Monica
Lulusan Terbaik
Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,74

Saya mampu berada pada titik saya saat ini adalah
berkat bimbingan orang-orang hebat dari IPB
University.
Tantangan selama berkuliah adalah ketika saya harus
membagi waktu antara belajar, mengerjakan tugas, dan

S

etelah lulus SMA Santa Maria 2 Bandung, saya

pekerjaan sampingan untuk membantu orang tua

mengikuti jalur penerimaan Ujian Talenta

membiayai kuliah.

Masuk IPB ( UTMI) - kini bernama Ujian Tulis

Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK) - dengan Fakultas

Saat kuliah saya, pernah ikut kejuaraan berkuda

Kedokteran Hewan (FKH) sebagai pilihan.

Aragon dan Cavalery Cup 2019. Saya berhasil meraih

Saya memilih FKH karena menyukai hewan sejak kecil

and Beginner Horse.

juara 1 pada kelas jumping 30-50 centimeter Young
dan bercita-cita untuk menjadi seorang dokter hewan
serta praktisi yang mampu menolong sebanyak-
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LULUSAN TERBAIK

P

asca lulus SMAN 1 Ciparay, Bandung, saya
mengikuti seleksi SNMPTN dan IPB University
menjadi pilihan saya untuk melanjutkan studi.

Kuliah di IPB University merupakan suatu kesempatan

yang sangat berharga bagi saya karena IPB merupakan
tempat yang sangat tepat untuk belajar. Hal itu saya
rasakan dari suasana kuliah dan fasilitas yang
mendukung, sehingga saya dapat mengeksplorasi lebih
mendalam terkait keilmuan saya.
Jadwal yang padat menjadi tantangan tersendiri selama
kuliah di IPB University. Mulai dari kegiatan akademik
maupun non akademik seperti organisasi dan
kepanitiaan, namun hal tersebut justru melatih saya
menjadi lebih baik, terutama dalam manajemen waktu.

Restu Iksan Maulana
Lulusan Terbaik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,86

Saya memilih Program Studi Teknologi dan Manajemen
Perikanan Budidaya atau Akuakultur yang merupakan

Saya pernah mendapatkan beasiswa Peningkatan

bidang yang sangat penting karena sektor perikanan

Prestasi Akademik (PPA) selama satu semester. Rencana

budidaya merupakan salah satu sumber pangan dunia.

saya setelah lulus S1 adalah saya akan menyelesaikan

Oleh karena itu keilmuan terkait hal tersebut sangat

program sinergi magister saya di Ilmu Akuakultur.

diperlukan untuk mewujudkan akuakultur yang
berkelanjutan

S

etelah lulus dari SMA 1 Kajen, Kabupaten
Pekalongan, saya mengikuti seleksi melalui jalur
SNMPTN. Saya sangat bersyukur karena diterima

di Program Studi Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas
Peternakan IPB University dan memperoleh beasiswa
Bidikmisi. Saya merupakan anak dengan empat
bersaudara, dengan ibu seorang pedagang dan ayah
saya sudah meninggal.
Bagi saya, tantangan luar biasa saat kuliah di IPB
University adalah melakukan manajemen waktu yang
baik dan tepat. Selain saya diamanahkan untuk
mendapat hasil akademik yang baik, saya juga perlu
untuk menyeimbangkan kegiatan akademik dengan

Neneng Arofah
Lulusan Terbaik
Fakultas Peternakan
IPK: 3,94

non akademik. Salah satunya dengan berorganisasi
baik di dalam maupun di luar fakultas. Salah satu
organisasi yang saya ikuti adalah Himpunan Mahasiswa
Nutrisi dan Makanan Ternak (Himasiter) dan Klub
Sekolah Peternakan Rakyat. Saya mengikuti organisasi
ini, karena di dunia kerja nantinya tidak hanya hardskill
yang harus saya matangkan namun softskill dari
berorganisasi dan bersosialisasi dengan teman-teman
lainnya yang akan membantu, paling tidak
memudahkan proses beradaptasi dalam dunia kerja.
Menurut saya, bidang nutrisi itu unik karena banyak hal
yang bisa saya pelajari mulai dari memahami hal kecil

memikirkan tentang nutrisi saja, tetapi juga
mempersiapkan ternak-ternak yang berkualitas untuk
dikonsumsi manusia. Hal ini karena pakan
menghabiskan 70 sampai 85 persen biaya terbesar
dalam produksi peternakan. Peluang inilah yang
membuat saya semakin penasaran dalam mendalami
bidang nutrisi ini.
Saat ini alhamdulillah saya sudah diterima di
perusahaan peternakan di PT Medion Ardhika Bhakti
yang berlokasi di Bandung.

seperti saluran pencernaan ternak hingga formulasi
pakan yang eﬁsien yang dapat dicerna dengan baik
oleh ternak. Selama kuliah, saya tidak hanya
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Menempuh studi di Fakultas Kehutanan dan
Lingkungan memberikan kesan yang luar biasa bagi
saya. Saya belajar banyak hal seputar hutan dan cara
pengelolaannya. Saya sedikit kesulitan di awal kuliah
karena jadwal praktikum yang cukup padat dan
deadline laporan yang berdekatan. Namun seiring
waktu, saya mulai terbiasa. Saya bersyukur karena
selama kuliah saya dikelilingi orang-orang yang suportif
dan sangat peduli dengan sesama.

Endarwati Amelia
Lulusan Terbaik
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,84

Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara.
Ayah dan Ibu saya perprofesi sebagai pedagang.
Selama berkuliah, saya mendapat dua beasiswa, yaitu
beasiswa Bidikmisi dan Beasiswa BRILIAN dari Bank
Rakyat Indonesia. Pada tahun ketiga, saya mengikuti
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan mendapat

S

etelah lulus dari SMAN 1 Gadingrejo, Lampung,

pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

saya mengikuti seleksi SNMPTN dan mendaftar

Riset dan Teknologi. Setelah lulus, saya berencana untuk

di IPB University. Saya pun diterima di program

bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan BUMN.

studi Teknologi Hasil Hutan. Saya memilih program

Setelah itu, saya ingin melanjutkan S2 yang sesuai

studi ini karena saya memiliki ketertarikan dengan

dengan bidang pekerjaan yang saya tekuni.

material kayu.

S

aya berasal dari SMA Negeri 33 Jakarta dan
masuk IPB University melalui jalur Seleksi
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SBMPTN). Saya merupakan anak pertama dari tiga
bersaudara yang semuanya adalah perempuan. Orang
tua saya keduanya berwirausaha.
Menjadi mahasiswa IPB University merupakan suatu
kebanggaan bagi saya. Budaya kampus yang otentik,
lingkungan belajar yang nyaman dan asri, fasilitas
sarana dan prasarana yang memadai, dan berbagai
pelayanan lainnya mendukung saya dalam berprestasi
secara akademik maupun non akademik.
Sesuai dengan slogan IPB University yakni Inspiring with
Integrity telah menumbuhkan semangat membara bagi
saya agar menjadi mahasiswa yang berkompeten untuk
selalu memberikan dampak kepada siapapun,
dimanapun, dan kapanpun. Hal ini juga didukung
dengan banyaknya pengalaman berharga yang saya
dapatkan, seperti ketika menjadi insan asrama di tahun
pertama yang mengajarkan kepada saya tentang makna
dari Integrity in Diversity. Selain itu, persisten dalam
menyeimbangkan akademik dengan kegiatan non
akademik seperti kegiatan berorganisasi menjadi suatu
tantangan besar bagi saya yang telah berhasil saya
lewati. Di samping itu, sebagai mahasiswa perantau
yang harus selalu bisa mengatur keuangan, mandiri
namun sering kali juga mengalami homesick, dan
tingginya tingkat kesulitan dalam menjalani beberapa
mata kuliah menjadi hal-hal yang tak terlupakan dan
memberikan pelajaran tersendiri.
Berawal dari ketertarikan saya pada hal-hal yang
berhubungan dengan Processing-Industries, serta
meninjau track record-nya yang telah terakreditas

Syaiful Rizal
Lulusan Terbaik
Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,88

internasional ABET (Accreditation Board for Engineering
and Technology), saya memutuskan bahwa Teknik
Industri Pertanian (TIN), Fateta IPB University
merupakan tempat yang tepat bagi saya untuk
menempuh pendidikan Sarjana dan meraih masa depan
yang cemerlang. Program studi TIN IPB University telah
memberikan wawasan tentang agroindustri secara
menyeluruh mulai dari pengetahuan komoditas
pertanian yang melimpah, proses penanganan pasca
panen, teknologi proses pengolahan, manajemen dan
sistem, pengemasan dan distribusi, sampai menjadi
sebuah produk bernilai tambah tinggi. Lebih dari itu,
pada setiap kegiatan yang melibatkan analisis, diskusi,
dan kerjasama dalam penyelesaian masalah semasa
kuliah membentuk saya menjadi seorang
agroindustrialist dengan berbagai softskills maupun
hardskills yang dapat menunjang karier di bidang
profesional bahkan menjadi seorang entrepreneur yang
berkarakter.
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masuk ke departemen. Hal ini berbeda dengan
kampus lain yang tingkat pertamanya langsung masuk
ke jurusan masing-masing. Sistem mayor-minor yang
diterapkan di IPB University juga membuat saya bisa
mempelajari mata kuliah dari departemen lain.
Sehingga, selain belajar biokimia, saya juga belajar
minor di Departemen Teknologi Pangan yang
beberapa mata kuliahnya memiliki kaitan dengan ilmu
biokimia.

Sintya Ainun
Lulusan Terbaik
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
IPK: 3,87

S

aya merupakan alumni dari SMAN 2 Brebes,
Jawa Tengah. Saya diterima di IPB University
melalui jalur masuk SNMPTN dan diterima di
Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam.
Kuliah di kampus ternama dengan banyak inovasi
memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya.
Bertemu banyak teman dari berbagai daerah dan
tinggal bersama di asrama. Kebiasaan belajar dengan
suasana hening membuat saya kesulitan beradaptasi
pada awalnya dengan suasana asrama yang ramai.
Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai bisa
beradaptasi dan bisa belajar bersama teman-teman
saat akan ujian atau saat mengerjakan tugas.
Adanya Program Pendidikan Kompetensi Umum
(PPKU) di IPB University sangat bermanfaat dalam
memberikan kesetaraan pemahaman dasar sebelum

Semenjak SMA, saya memang suka dengan pelajaran
kimia, selain gurunya yang menyenangkan, materinya
juga menarik. Ketika itu saya mengetahui ada program
studi biokimia dari kakak kelas, dan ternyata program
studi biokimia untuk Sarjana baru ada di IPB
University. Saya pikir menarik juga bisa belajar biologi
dan kimia sekaligus.
Belajar biokimia membuat saya mengenal lebih jauh
tentang apa yang menyusun dan proses kimia yang
terjadi pada tubuh manusia. Dengan demikian, kita
bisa lebih menjaga supaya metabolisme tubuh kita
tidak terganggu. Ilmu biokimia memiliki cakupan yang
luas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang,
seperti bidang medis, pertanian, industri, maupun
lingkungan. Karena biokimia mempelajari hal yang
detail, memaksa saya untuk terbiasa membaca.
Selama kuliah di IPB University, saya pernah tergabung
dalam organisasi fakultas maupun departemen. Pada
tingkat dua, saya mengikuti organisasi BEM FMIPA IPB
University. Kemudian pada tingkat selanjutnya, saya
bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Biokimia
yang bernama CREBs (Community of Research and
Education in Biochemistry). Sebagai bonusnya, saya
mendapatkan beasiswa Bidikmisi ON GOING mulai
dari semester 5 sampai semester 8.

S

aya merupakan alumni SMAN 3 Bogor. Setelah
lulus, saya mengikuti seleksi masuk ke IPB
University melalui jalur SNMPTN. Saya diterima
di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
(ESL).
Saat pertama kali mengenal Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan (ESL) karena disarankan oleh orang tua
saya. Hal ini karena ilmu yang diajarkan di ESL kata
orang tua saya akan sangat dibutuhkan saat ini dan
untuk masa depan. Kemudian setelah mencari-cari
informasi mengenai ESL, saya merasa departemen ESL
cukup menarik dan saya memutuskan untuk
memasukkan ESL sebagai salah satu pilihan program
studi.
Kuliah di IPB University bagi saya sangat
menyenangkan karena bisa banyak bertemu dengan
orang-orang dengan beragam suku dan latar
belakang, terutama saat tahun pertama. Menjadi
tantangan tersendiri bagi saya adalah standar nilainya
yang cukup tinggi dan tugas-tugasnya lumayan berat.
Desain gedung IPB University yang berbentuk segitiga
juga cukup menantang karena kadang membuat saya
bingung dan tersesat, muter-muter.

Celine Anastasya
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPK: 3,93
Saat kuliah, saya pernah menjadi ﬁnalis di Lomba
Karya Ilmiah IAF 2020 tingkat nasional dan pernah
terlibat dalam Reecreational, acara studi banding ke
Universiti Putra Malaysia (UPM) yang diadakan oleh
REESA.
Rencana pasca kampus saya adalah ingin mencari
kerja dan mengeksplor hal-hal yang saya minati.

Wisuda-Ku | Edisi Desember/2021

5
Hal. 7

LULUSAN TERBAIK

Permasalahan gizi yang masih ada dan terus
berkembang di Indonesia juga membuat saya yakin
dengan mempelajari ilmu ini, saya bisa berkontribusi
untuk kemajuan bangsa terutama di bidang
kesehatan.
Selama berkuliah di IPB University saya mendapatkan
banyak sekali pengalaman. Saya dipertemukan
dengan pengajar-pengajar terbaik dan didukung oleh
lingkungan yang sangat suportif. Tugas perkuliahan
dan praktikum yang terus ada membuat saya harus

Dewi Agustina Prakusya
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,97

senantiasa cepat beradaptasi dan belajar untuk
membagi waktu antara perkuliahan dan kegiatan
kemahasiswaan. Selain itu, selama perkuliahan, saya
dituntut untuk lebih peka terhadap masalah di
lingkungan sekitar terutama yang berkaitan dengan
keilmuan saya yaitu ilmu gizi dan juga diajari

S

aya menempuh pendidikan menengah di SMA

bagaimana cara berpikir untuk menyelesaikan

Negeri 1 Mataram dan masuk IPB University

permasalahan tersebut. Hal itu yang membuat saya

melalui jalur SNMPTN pada tahun 2017.

merasa sangat beruntung bisa berkuliah di IPB
University.

Hobi memasak merupakan salah satu alasan terbesar
saya dalam memilih program studi gizi. Namun

Selama berkuliah saya pernah menjadi juara 1 lomba

menurut saya, ilmu gizi bukan hanya tentang

poster IPB Nutrition Poster Competition pada IPB

pengaturan makanan yang sesuai dengan kebutuhan

International Summer Course dan menjadi ﬁnalis pada

gizi tetapi jauh lebih kompleks yaitu mempelajari gizi

ajang Olimpiade Gizi Tingkat Nasional yang

mulai dari skala individu hingga skala yang lebih besar

diselenggarakan oleh ILMAGI. Selain itu, saya juga

yaitu masyarakat. Alasan lain yang menurut saya

aktif dalam kegiatan organisasi sebagai Wakil Ketua

menjadikan ilmu gizi ini istimewa adalah sangat

Himagizi periode 2019/2020.

aplikatif karena ilmu ini bisa diterapkan baik untuk diri
sendiri, keluarga ataupun masyarakat sekitar.

S

aya alumni SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur. Saya masuk IPB University
melalui jalur SNMPTN.

Menjadi bagian dari IPB University merupakan suatu
kebanggan sendiri bagi saya karena IPB University
merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia.
Selain itu, saya suka berkuliah di sini karena dengan
adanya Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU)
dan asrama sehingga saya bisa kenal dengan
mahasiswa dari berbagai daerah dan program studi.
Meski harus berjuang keras saat di PPKU karena perlu
penyesuaian untuk belajar mata kuliah lintas program
studi.

Intan Cahya Ningrum
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis
IPK: 3,78

Keinginan saya untuk menjadi pengusaha menuntun
saya untuk memilih Sekolah Bisnis IPB University

Kebudayaan saat semester tiga sampai delapan. Saya

sebagai jalan menuju cita-cita tersebut. Kualitas

pernah menjadi Peserta kompetisi nasional Ideanation

pengajaran serta dosen yang expert dalam bidangnya

SB IPB University dan Lomba Business Plan FEB

menjadikan program studi ini menjadi pilihan yang

Universitas Airlangga. Selain itu, saya pernah mengikuti

tepat untuk memulai karier sebagai konsultan bisnis

International competition E-Summer Course Business

atau pengusaha.

Innovation and Management yang diselenggarakan

Saat kuliah di IPB University, saya pernah menerima

tinggi lainnya.

oleh SB IPB University bersama delapan perguruan
Beasiswa Unggulan dari Kementerian Pendidikan dan
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Pascapanen untuk meningkatkan ilmu dan wawasan
dalam bidang teknologi pascapanen dalam mendukung
pekerjaan saya saat ini sebagai peneliti di Balai Besar
Litbang Pascapanen Pertanian.
Program Studi Teknologi Pascapanen menjadi pilihan
saya karena mempunyai materi pembelajaran mengenai
teknologi pascapanen yang kekinian, inovatif dan
modern berbasis industri 4.0.

Nikmatul Hidayah
Lulusan Terbaik
Program Pendidikan Magister
IPK: 4,00

A

lhamdulillah saya bisa mendapatkan
kesempatan untuk menimba ilmu dari para
expert dan guru terbaik di kampus IPB
University. Proses panjang penuh perjuangan karena
pada awal kuliah harus berpisah sementara dengan
keluarga, dan harus menyelesaikan studi tepat waktu di
tengah pandemi dengan kondisi dan akses serba
terbatas. Saya mengambil Program Studi Teknologi

Saya melanjutkan program magister di IPB University
melalui beasiswa dari Badan Litbang Pertanian sebagai
induk instansi dari Balai Besar Litbang Pascapanen
Pertanian. Setelah menyelesaikan program magister,
saya akan mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh
untuk mengembangkan teknologi pascapanen yang
lebih modern dan aplikatif dalam era industri 4.0.
Topik riset tesis saya mengenai aplikasi ozon untuk
mempertahankan mutu jagung selama penyimpanan.
Topik ini sangat menarik karena mengkaji penggunaan
ozon sebagai metode alternatif yang ramah lingkungan
untuk mengatasi cemaran cendawan dan aﬂatoksin
pada jagung. Pasalnya, selama ini aﬂatoksin dilaporkan
tidak dapat diuraikan dengan metode pemanasan atau
bahan kimia.

K

uliah di IPB University merupakan kehormatan
dan kebanggaan bagi saya, terutama dapat
menempuh pendidikan pada Program Studi
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL).
Selama studi, saya mendapatkan fasilitas dan pelayanan
yang baik dari staf pengajar maupun staf administasi.
Komisi pembimbing yang baik, selalu memantau
perkembangan studi dan tidak hentinya memberikan
motivasi.
Dalam menyelesaikan studi, terutama dalam penyusunan
disertasi tentunya ada rintangan yang membuat gagal
dan jatuh, namun yang terpenting adalah bagaimana
upaya untuk bangkit dan berdiri lagi. Peran keluarga dan
teman-teman melalui doa dan dukungan sangat
memudahkan dalam penyelesaian studi saya.
Program studi ini sesuai atau linier dengan ilmu atau
keahlian saya. Mata kuliah yang ada di dalamnya ini saya
butuhkan dalam pengembangan kompetensi untuk
menunjang pekerjaan sehari-hari.
Selain itu, kurikulum sangat komprehensif dalam
menghadapi permasalahan pesisir dan lautan yang
kompleks. Dosen dan pengajar yang merupakan pakar
kelautan dan perikanan yang terbaik di Indonesia.
Saya kuliah dengan beasiswa dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan
kesempatan kepada saya untuk untuk melanjutkan
pendidikan di kampus IPB University. Sebelumnya
pendidikan S1 saya dulu juga di IPB Universuty, tepatnya
di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Saat ini saya
bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
Topik riset saya terkait Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Setyo Handayani
Lulusan Terbaik
Program Pendidikan Doktor
IPK: 4,00
pada wilayah yang terdampak erosi pantai. Ini sangat
menarik karena Pengelolaan ekosistem mangrove pada
wilayah yang terdampak erosi pantai tentunya
membutuhkan penanganan yang berbeda dari lokasi
lainnya. Tidak hanya itu, dibutuhkan suatu rumusan
strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang
memadukan berbagai aspek yaitu ekologi, sosial, ekonomi
dan kelembagaan. Dengan solusi yang komprehensif dan
berbasis sosial ekologi, maka pengelolaan ekosistem
mangrove dapat optimal dan berkelanjutan, sehingga
mampu memberikan jasa ekosistem bagi masyarakat
setempat utamanya dalam perlindungan pantai.
Pesan saya untuk rekan dan adik- adik yang masih
menyelesaikan studi agar selalu
tetap semangat, jangan menyerah dan berikan yang
terbaik. Kesuksesan diperolah dari perjuangan, kerja keras
serta doa yang tiada henti. Doa dan dukungan dari orang
tua dan keluarga akan semakin memudahkan tercapainya
kesuksesan.
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