
WISUDA

Penanggung Jawab : Yatri Indah Kusumastuti 
Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: 
Dedeh Hartati Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahilah 
CP Reporter : Awaluddin Fotografer: Cecep AW, 
Bambang A Layout : Dimas R, M Rifki Ihsan

SUSUNAN 
REDAKSI

Biro Komunikasi

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

ALAMAT 
REDAKSI

-ku
Edisi Februari 2021

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 17 Februari 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.

 

Dengan status sebagai produsen ilmu pengetahuan, maka 

IPB University akan menjadi milik dunia. Oleh karena itu, saya 

mengajak para dosen, peneliti, mahasiswa, dan alumni IPB 

University untuk terus-menerus dan serius mengembangkan 

riset, publikasi ilmiah, dan inovasi dengan semangat baru, 

yakni semangat untuk menginspirasi dunia, semangat untuk 

memberi sesuatu untuk dunia, dan semangat untuk andil 

dalam perubahan dunia.

 

Dengan semangat itulah, maka keseharian kita akan lebih 

diwarnai dengan aktivitas upload dan bukan download. 

Seringnya kita meng-upload atau mengunggah akan menjadi 

bukti bahwa kita memiliki mental memberi dan menginspirasi 

sehingga keberadaan kita benar-benar memberi manfaat. 

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik 

manusia adalah yang mampu memberi manfaat untuk orang 

lain. Karena itu tonggak capaian local global connectivity kita 

harapkan bisa dicapai pada tahun 2022 nanti.

 

Keberadaan alumni sebuah perguruan tinggi memiliki peran 

strategis, salah satunya terkait dengan daya saing lulusan. 

Selain itu, hasil kerja prestasi alumni mencerminkan hasil 

pendidikan selama belajar di IPB University. Alumni IPB 

University jika sudah masuk ke dunia kerja, ataupun 

profesional terkenal cukup baik, berprestasi, ulet, dan mau 

bekerja keras. Oleh karenanya, keberadaan alumni sangatlah 

penting. Alumni merupakan partner yang penting dan 

strategis dalam membangun bangsa dan negara pada 

umumnya dan membangun IPB University khususnya.

 

Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB University dapat 

terus meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang 

telah ada untuk kemajuan almamater. Untuk diketahui bahwa 

sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB University telah 

memiliki 169.137 orang alumni. Kepada seluruh lulusan pada 

hari ini saya ucapkan selamat bergabung dengan Himpunan 

Alumni IPB agar dapat semakin kuat dan kompak dengan 

semangat 'Satu Hati Satu IPB Demi Membangun IPB 

University dan Indonesia' secara konkrit dan nyata di bidang 

pertanian.

 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan 

kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan amanah yang 

diberikan kepada kita masing-masing dalam menempuh hari-

hari mendatang menyongsong kejayaan IPB dan Bangsa 

Indonesia.

SAMBUTAN REKTOR
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“Fakta yang sering ada di depan mata ternyata tidak 

sesuai. Pekerjaan yang didapat berbeda dengan latar 

belakang pendidikan. Bahkan kantornya pun 

sederhana. Namun bagi saya, pilihan idealnya adalah 

ambil kesempatan yang ada dulu. Yang penting jangan 

menganggur. Harus produktif, jangan hanya diam, 

pekerjaan ideal akan datang seiring dengan proses,” 

ucapnya.

Menurutnya, semua harus belajar berani mengambil 

keputusan. Perhitungkan dengan cermat, bukan nekat. 

Tidak ada keputusan yang sempurna. Hadapi 

konsekuensi dengan strategi, tanamkan agar dapat 

memberikan yang terbaik untuk hal apapun. 

“Apabila pilihan kerja, maka akan ada konsekuensi 

memiliki penghasilan sendiri. Atau pilih sekolah lagi, 

pasti punya ilmu, wawasan meningkat dan nantinya 

meraih pekerjaan dengan salary yang lebih tinggi. Jika 

pilihannya kerja apakah peluang pekerjaan tersebut 

sesuai dengan pendidikan, ataukah tidak sesuai, lokasi 

tempat kerjanya juga apakah sesuai. Yang jelas, dalam 

menentukan pilihan tidak akan ada jawaban tunggal,” 

ucapnya. 

Biasanya wisudawan seringkali berharap, pasca 

kehidupan kampus bisa langsung mendapat ideal job. 

Inginnya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan 

bidangnya, penghasilan besar, waktu fleksibel, di kota 

besar, seragamnya keren, permanen profession dan 

secure. 

Sementara itu, Handian Purwawangsa, SHut, MSi, 

Asisten Direktur Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan, Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir IPB University dalam 

sambutannya menyampaikan selamat kepada calon 

wisudawan. Ia berharap agar gambaran perjalanan 

karir yang disampaikan narasumber dapat menjadi 

bekal dalam meniti kehidupan pasca kampus. (dh/Zul)

Selain Ristianto, narasumber lainnya yang hadir adalah 

Nurfajri Rahmawati, Recruitment and Trainer dari 

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

IPB University. Dalam paparannya, Rahma 

menyampaikan strategi agar lulusan IPB University 

tetap lincah di masa pandemi serta dapat 

mengoptimalkan personal branding sehingga bisa 

menggapai karir impian.

“Manusia pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam 

hidupnya dan pada setiap pilihan, ada risiko yang harus 

dihadapi. Maka tentukan pilihan,” demikian pesan yang 

disampaikan oleh Ristianto Pribadi, Senior Staff 

Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Pembekalan 

Karir Pra Wisuda IPB University, (15/2).  

Alumni IPB University dari Fakultas Kehutanan dan 

Lingkungan ini menceritakan pengalamannya yang 

selalu dihadapkan pada beberapa pilihan. Misalnya, 

kerja atau lanjut sekolah.  

Pembekalan Karir Pra Wisuda 

IPB University: Hidup adalah Pilihan, 

Harus Berani Ambil Risiko
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“HA IPB University juga sering melakukan kegiatan-

kegiatan berbasis kepedulian seperti donor darah, 

gerakan konservasi pohon langka dan banyak program 

HA IPB lainnya. Untuk itu kami tunggu kiprah dan 

kontribusi Anda semua. Saya berharap para alumni 

akan menjalani perjalanan yang sukses, semoga tidak 

hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga tapi 

juga terhadap bangsa dan negara tercinta," ucapnya. 

(dh/Zul)

“Alumni IPB University diharapkan akan menciptakan 

inovasi-inovasi unggul yang dapat menginspirasi dan 

membangun kepada kemajuan bangsa. Integritas, 

inovasi dan inspirasi merupakan  modal yang kita miliki 

yang akan memperkuat untuk menambah value alumni 

ketika terjun ke masyarakat,” ujarnya.

“Seorang ahli mengatakan bahwa inovasi masa depan 

merupakan inovasi yang bersifat kolaboratif. Yang akan 

menghubungkan titik satu dengan titik yang lain untuk 

membangun sinergi dan kolaborasi,” imbuhnya.

“Dalam rangka memastikan lulusan mendapat 

tambahan kapasitas, HA IPB University memberikan 

mentoring leader. Ini merupakan program strategis HA,” 

ujarnya.

Menurutnya, faktor utama kesuksesan adalah karena 

faktor karakter, kejujuran yang memperkuat integritas. 

Dengan kepercayaan yang tinggi (high trust) akan 

membentuk high trust society. Dengan demikian akan 

muncul banyak peluang untuk  kolaborasi. 

Pesan penting juga disampaikan oleh Himpunan Alumni 

(HA) IPB University yang diwakili oleh Dadan Kusdiana. 

Alumnus IPB University yang saat ini menjabat sebagai 

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan 

Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan 

Sumberdaya Mineral RI ini memaparkan beberapa 

program Himpunan Alumni (HA) sebagai upaya untuk 

memberikan kontribusi bagi almamater, bangsa dan 

negara. 

ektor IPB University kembali mewisuda 800 

Rorang wisudawan dalam Wisuda Tahap IV 

Tahun Akademik 2020/2021 untuk Program 

Pendidikan Sarjana, Profesi Dokter Hewan, Magister 

dan Doktor  yang dilaksanakan secara semi daring, 

(17/2).

Dalam sambutannya Rektor IPB University, Prof Dr Arif 

Satria berpesan agar wisudawan dapat memperkuat 

identitas sebagai alumni yang bercirikan memiliki 

integritas kuat, inovatif dan inspiratif. Tiga ciri ini 

menurut rektor merupakan identitas alumni IPB 

University. 

Di HA IPB University terdapat klaster-klaster alumni. 

Terdapat perwakilan dari birokrat, swasta, perusahan, 

nasional dan internasional. HA juga memiliki kegiatan 

Forum Bisnis untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). Selain itu di bidang pengabdian 

kepada masyarakat, HA membentuk Aksi Relawan 

Mandiri (ARM) untuk menyalurkan bantuan kemanusian 

di Indonesia.

Di Hadapan 800 Wisudawan, 
Rektor IPB University Pesankan Jadi Alumni 
Berintegritas, Inovatif dan Inspiratif
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LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari SMAN 3 Slawi, Tegal, Jawa 

Tengah. Kesan saya saat mempelajari Agronomi 

dan Hortikultura adalah sektor pertanian sangat 

penting sebab menyangkut kebutuhan sehari-hari 

manusia, yaitu pangan. Saya bersyukur dapat 

menempuh pendidikan di Departemen Agronomi dan 

Hortikultura IPB University. Karena di sini saya dapat 

membuka wawasan untuk mengenal dunia pertanian 

secara nyata. Selama kuliah, saya mempelajari berbagai 

hal terkait seluk beluk budidaya tanaman, mulai dari 

pembenihan, pemuliaan tanaman, bioteknologi, 

agroekologi, hingga proses produksi yang 

berkelanjutan.

Selama kuliah saya aktif mencari beasiswa. Saya sangat 

terbantu sekali dengan adanya beasiswa sehingga 

dapat meringankan orangtua membiayai kuliah saya. 

Hal tersebut menjadi motivasi dan perjuangan saya 

untuk giat belajar dan berusaha melakukan yang 

terbaik dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah.

Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa, belajar dengan 

sungguh-sungguh materi dan praktik yang diajarkan 

dosen selama kuliah. Ilmu yang diperoleh akan sangat 

berguna ketika lulus kuliah terutama jika bekerja di 

bidang pertanian.

Rosalina Fitriyah
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,95
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Perjuangan yang paling heroik atau sangat bermakna 

selama studi di IPB University adalah saat saya 

menyelesaikan skripsi, seminar, sidang, agar tidak 

menambah semester 10 serta mendaftar Program 

Profesi Dokter Hewan (PPDH) tepat waktu. Saat 

penelitian, sempat terhambat pandemi sehingga jadwal 

penelitian harus diundur. Akhirnya saya sidang dan 

dinyatakan lulus. Tidak sempat selebrasi, saya langsung 

revisi sore itu juga kemudian langsung mengurus Surat 

Keterangan Lulus untuk mendaftar PPDH.  Saya 

langsung mendaftar PPDH dan hingga sekarang saya 

dinyatakan sebagai mahasiswa PPDH Periode 2 

kelompok F. 

Pesan saya untuk mahasiswa adalah terus semangat 

menempuh pendidikan di IPB University. Meskipun saya 

tahu hal itu tidak mudah dengan adanya berbagai 

macam kegiatan dan tanggung jawab yang diemban. 

Tetapi tetap lakukan hal yang anda suka karena belajar 

tidak melulu di ruang kelas kuliah. Pengalaman di 

organisasi, kepanitiaan, bahkan sebagai pemeran dalam 

bidang kesenian akan menambah wawasan serta 

softskill yang akan dibutuhkan ke depannya.

Saya berasal dari SMAN 50 Jakarta. Kesan saya 

terhadap ilmu yang dipelajari di Kedokteran 

Hewan adalah ternyata ilmu kedokteran hewan 

bukan hanya semata-mata tentang mengobati hewan 

sakit. Tetapi ilmu kedokteran hewan itu sangat luas 

karena banyak mata kuliah yang membuka wawasan 

baru bagi saya seperti patologi, histologi, kesmavet, dan 

parasitologi. Dengan banyaknya pelajaran yang 

dipelajari di fakultas ini, pastinya ke depannya akan 

membuka lapangan kerja yang sangat luas bagi lulusan 

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH).
Putri Raisa Firdaussy

Lulusan Terbaik
Fakultas Kedokteran Hewan 

IPK: 3,44
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S
aya berasal dari SMAN 3 Bogor. Kesan saya 

selama studi di IPB University, banyak sekali ilmu 

baru yang saya dapat dari Program Studi 

Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Karena 

ilmu ini merupakan ilmu terapan yang bersumber dari 

berbagai disiplin ilmu seperti hidrodinamika, arsitektur 

perkapalan, biologi perikanan, oseanografi hingga 

pemasaran dan ekonomi perikanan. Sehingga ilmu 

yang saya pelajari di program studi ini sangatlah luas. 

Perjuangan yang paling bermakna bagi saya 

adalah peraturan wajib asrama selama satu 

tahun. Menurut saya berasrama inilah 

perjuangan pertama yang saya lalui saat berkuliah di 

IPB University. Karena di sini kita dituntut untuk 

beradaptasi dengan beragamnya latar belakang 

mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air. Selain itu, 

saat berkuliah saya juga harus membagi waktu antara 

kuliah, organisasi, dan part time menjadi pengajar 

private. Memang hal itu tidaklah mudah, namun saat 

dilakukan dengan ikhlas semuanya menjadi ringan. 

Pesan saya untuk mahasiswa, sebaiknya sedari 

kuliah, semua materi yang telah dipelajari saat 

perkuliahan langsung dihubungkan dan 

dipraktikkan di kehidupan. Tetap semangat walaupun 

harus kuliah dan praktikum secara online. Dan selalu 

ingat masa tua yang nyaman tidak lahir dari masa 

muda yang leha-leha.

Rini Yuliani
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,92

Saya berasal dari SMAN 1 Kayuagung, Sumatera 

Selatan. Kesan saya saat belajar di Departemen 

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan adalah sangat 

membantu saya dalam memahami pentingnya dunia 

peternakan khususnya dalam bidang nutrisi ternak  

dalam menunjang kebutuhan nutrien terutama protein 

hewani pada manusia. Selain itu, berkuliah di 

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 

membuka mata saya bahwa dunia peternakan sangat 

membantu dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat Indonesia.

Pesan saya kepada mahasiswa supaya terus berjuang. 

Bersyukur dan selalu berusaha yang terbaik pada setiap 

hal yang sedang dilakukan. Jangan sampai berandai-

andai “what if..?” di masa tua.

Perjuangan yang paling bermakna adalah saat saya 

dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsi di masa 

pandemi COVID-19, mulai dari berganti-ganti judul 

penelitian hingga harus mempelajari hal-hal baru untuk 

review literatur. Hal ini juga pasti dirasakan oleh teman-

teman seangkatan saya.

Nursaadah Syahro Fitriyah
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan
IPK: 3,87
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LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari SMAN 1 Tangerang Selatan. 

Kesan belajar di  program studi Silvikultur, 

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) 

mengajarkan saya tidak hanya memanfaatkan dan 

mengelola, namun juga memulihkan keadaan hutan 

Indonesia. Sebagaimana bibit bermutu yang 

menghasilkan tegakan berkualitas, di sini saya belajar 

untuk tumbuh menjadi salah satunya. Lulusannya 

dibekali dengan kemampuan berfikir kritis, inovatif, dan 

memperhatikan aspek lingkungan.

Perjuangan yang paling heroik atau sangat bermakna 

selama studi di IPB University adalah bagaimana 

mengikuti kegiatan kampus dan menjadi ketua Forest 

Nutrition Group. Bagi saya, ini merupakan hal yang 

sangat bermakna, karena di sana saya melakukan 

ekspedisi ke lahan rawa air tawar Taman Nasional 

Berbak Jambi Sumatra dan mempresentasikan hasil 

ekspedisi gambut di Taman Nasional Tanjung Puting 

Kalimantan untuk konferensi Internasional. Di samping 

itu, bisa menerbitkan buku dan jurnal internasional 

merupakan salah satu langkah kecil saya untuk 

meningkatkan awareness masyarakat untuk menjaga 

hutan dari kebakaran dan subsidensi.

Pesan saya untuk mahasiswa, manfaatkan waktu sebaik 

mungkin untuk meningkatkan skill, jangan lupa juga 

untuk mengembangkan bakat kalian apakah itu desain 

grafis, menguasai software tertentu, entrepreneurship 

dan lainnya. Jadilah lulusan yang multitalenta dan serba 

bisa.

Ade Novitasari
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,90

Sebagian perjuangan yang berkesan bagi saya adalah 

pengalaman beberapa kali pingsan di kamar dan 

siuman sendiri dikarenakan padatnya jadwal kuliah dan 

persiapan lomba internasional. Selain itu, selama 

beberapa waktu, saya hanya makan nasi putih dan 

garam saja dikarenakan uang makan digunakan untuk 

membiayai kebutuhan kuliah dan lomba yang penting 

dan mendesak.

Pesan saya untuk mahasiswa, jangan takut untuk 

bermimpi. Saya sebagai penerima beasiswa  Bidikmisi, 

Alhamdulillah atas kehendak Allah SWT mampu 

beberapa kali ke luar negeri hingga memenangkan 

salah satu lomba pengembangan produk pangan 

terbesar di dunia, Developing Solutions for Developing 

Countries Competition (DSDC 2019, Lousiana USA).  

Oleh karena itu, tentukan tujuan, bulatkan tekad, dan 

mulai melangkah segera. Terakhir, jangan lupa untuk 

terus berusaha dan terus semangat!

Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bangil, Pasuruan, 

Jawa Timur. Kesan yang saya miliki terhadap ilmu 

yang dipelajari di program teknologi pangan 

adalah konstruktif, komprehensif, dan implementatif. 

Belajar di program studi Teknologi Pangan membuka 

cakrawala pengetahuan yang saya miliki  terhadap 

semua hal yang berkaitan dengan kata “pangan”.

Dosen-dosennya yang sangat baik hati dan kompeten 

memberikan saya ilmu pengetahuan dan 

pengembangan karakter dalam mempersiapkan diri 

guna menerjang dunia pasca kampus. InsyaAllah, 

selama manusia belum bisa berfotosintesis, program 

studi ini akan terus memberikan kontribusi yang nyata 

terhadap kebutuhan dan kemajuan masyarakat 

Indonesia.

Budy Salaam Muhammad
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,84
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Saya merupakan sarjana pertama di keluarga. 

Perjuangan saya sebelum masuk bangku kuliah adalah 

bagaimana mengubah pola pikir dan cara pandang 

orangtua serta keluarga mengenai pendidikan tinggi. 

Selain itu, momen ketika meyakinkan orang tua dan 

keluarga bahwa saya bisa survive dan menyelesaikan 

pendidikan tinggi dengan baik pada saat mendaftar 

kuliah di IPB University adalah salah satu momen 

paling penting dalam kehidupan saya.

S
aya berasal dari SMAN 1 Banjarsari, Ciamis, 

Jawa Barat. Kesan saya terhadap ilmu yang saya 

pelajari di Departemen Biologi IPB University 

adalah proses pembentukan pola pikIr yang unik 

dengan memerhatikan berbagai aspek biologi dari 

tingkat molekuler sampai dengan tingkat biosfer. Hal 

tersebut memberikan kemampuan kepada saya untuk 

melihat dunia dan hiruk-pikuknya dengan cara yang 

unik pula.

Pesan saya untuk mahasiswa yaitu kuliah di IPB 

University itu susah masuknya susah juga keluarnya. 

Maka dari itu “bertahanlah” karena jika mampu 

melewatinya, masa kuliah akan menjadi pondasi yang 

kokoh dalam melanjutkan langkah kehidupan 

selanjutnya.

Muhimat
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,86

LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari SMAS Nurul Ilmi 

Padangsidimpuan. Kesan terhadap ilmu yang 

saya pelajari di program studi Ekonomi 

Pembangunan adalah ilmu ekonomi merupakan 

jurusan yang sudah saya inginkan dari SMP. Di 

program studi ini juga, saya tidak hanya belajar 

tentang teori tetapi juga diajari untuk membangun 

critical thinking menjadi seorang ekonom yang melek 

terhadap persoalan dan kreatif menghasilkan solusi 

dan kebijakan.

Pengalaman yang paling heroik bagi saya adalah dari 

pertama masuk hingga lulus saya tidak pernah 

dikunjungi oleh orangtua. Bahkan saat daftar ulang, 

saya harus berangkat sendiri dan meraba-raba sendiri 

bagaimana prosedur registrasi di dalam kampus.

Saya berpesan bagi adik-adik untuk selalu berusaha 

dan berdoa, jangan pernah mematahkan kreativitas 

dan kemampuan dengan kalimat "Aku tidak bisa". 

Karena keberhasilan tidak bisa ditempuh secara instan, 

tetapi memerlukan perjuangan dan pengorbanan.

Hotsawadi
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,86

Wisuda-Ku | Edisi Februari/2021 Hal. 5Hal. 7



LULUSAN TERBAIK

Hal. 5

Saya berasal dari SMAN 1 Sumatera Barat. Bagi saya, 

ilmu yang diperoleh selama belajar di program studi 

Ilmu Gizi sangat aplikatif dan berguna bagi 

masyarakat, keluarga, dan utamanya bagi diri sendiri. 

Belajar ilmu gizi tidak selalu tentang diet dan 

makanan, namun saya juga bisa berinteraksi langsung 

dengan masyarakat dan dituntut untuk bisa 

berkomunikasi dengan baik.

Bagi saya, Praktik Kerja Lapang (PKL) di rumah sakit 

merupakan pengalaman yang bermakna dan 

memberikan banyak pelajaran. Saat itu saya benar-

benar dituntut bekerja layaknya ahli gizi di rumah 

sakit, berhubungan langsung dengan pasien, tenaga 

kesehatan, dan staf rumah sakit dengan shift kerja dari 

subuh sampai malam. Di sana saya bisa 

mengaplikasikan ilmu yang telah saya peroleh selama 

kuliah. Meskipun praktik tidaklah semudah teori, 

namun dengan dukungan dari teman-teman 

sekelompok dan bimbingan dari ahli gizi rumah sakit, 

akhirnya saya bisa menyelesaikan masa PKL dengan 

baik.

Kuliah di Ilmu Gizi itu tidak semudah yang 

dibayangkan, namun jangan pula dibikin susah. Tetap 

berdoa dan berusaha, percaya bahwa hasil tidak akan 

mengkhianati usaha. Aktif di organisasi ataupun aktif 

mengikuti perlombaan itu bagus, tetapi jangan 

lupakan kewajiban sebagai mahasiswa yang harus 

menyelesaikan studi dengan baik. Jaga selalu pola 

makan dan kesehatan. Luangkan sedikit waktu untuk 

hiburan agar tidak stres, tapi jangan biasakan 

menunda tugas dan begadang.

Nindia Yosa Dahlan 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,77
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Berkuliah di IPB University membuat saya dapat 

menghargai ilmu, waktu, dan kesempatan secara 

konsisten. Hal tersebut dikarenakan IPB University 

merupakan salah satu wadah untuk pengembangan diri 

baik dari sisi softskills maupun hardskills, sehingga 

sangat disayangkan jika tidak digunakan dengan 

sebaik-baiknya.

Pesan saya adalah banggalah menjadi mahasiswa IPB 

University. Kuliah di IPB University mempermudah life 

after college para mahasiswanya. Meskipun tidak bisa 

dipungkiri terdapat hal-hal yang sulit saat kuliah atau 

berorganisasi di IPB University, namun hal tersebut 

terbayarkan saat lulus. Oleh karena itu, siapkan strategi 

terbaik dalam belajar ataupun berorganisasi agar 

keduanya dapat berjalan secara optimal.

Saya berasal dari SMAN 42 Jakarta.  Kesan saya 

terhadap ilmu yang dipelajari di Program Studi 

(prodi) Bisnis adalah kuliah di prodi ini 

memberikan kesan yang sangat positif bagi saya. 

Terdapat banyak ilmu bisnis yang saya pelajari nyatanya 

membantu dalam pengaplikasian bisnis di lapangan 

seperti bagaimana kita mempelajari keterkaitan bisnis 

dengan institusi lainnya untuk keberlangsungan hidup 

bisnis ataupun menganalisa suatu bisnis dengan 

menggunakan beberapa alat analisis yang tepat. Selain 

itu, saya banyak belajar dari dosen yang berbeda 

dengan insight yang berbeda. Dari keilmuan yang 

berharga tersebut membuat saya yakin bahwa Sekolah 

Bisnis IPB University akan menghasilkan lulusan yang 

teruji dan berpotensi.

Bella Ganjar Priscila
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,81
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Pesannya untuk mahasiswa yaitu jangan pernah malu 

untuk bertanya jika memang belum tahu dan bingung 

dengan suatu hal. Apabila termasuk orang yang mudah 

memahami materi kuliah, jangan lupa untuk berbagi 

ilmu kepada teman-teman seperjuangan. Selain itu, 

berusahalah menjadi orang yang bisa menyeimbangkan 

antara kepentingan akademik dan organisasi.

Banyak pengalaman tak terlupakan dan penuh 

perjuangan yang saya alami selama kuliah. Salah 

satunya ketika sudah mulai masuk minggu Ujian 

Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester 

(UAS) dimana saya harus belajar keras hingga larut 

malam untuk mendapatkan hasil studi yang baik. Selain 

itu, saya juga sangat suka berdiskusi terkait materi 

kuliah bersama dengan teman-teman seperjuangan 

untuk saling membantu memahami materi kuliah.

Saya berasal dari SMAN 1 Margahayu, Bandung, 

Jawa Barat. Selama menempuh Pendidikan 

Profesi Dokter Hewan di IPB University, banyak 

sekali kesan dan hal menarik yang saya pelajari. Saya 

semakin menyadari bahwa tugas seorang dokter 

hewan itu bukan hanya berkaitan dengan kesehatan 

hewan saja, tetapi dokter hewan juga berperan dalam 

menjamin kesehatan manusia dan lingkungan melalui 

kesehatan hewan.
Arif Sofyan Aziz  

Lulusan Terbaik
Program Profesi Kedokteran Hewan

 IPK: 3,92

Perjuangan yang paling bermakna adalah ketika 

menjalankan studi, saya perlu menyeimbangkan waktu 

untuk belajar, riset, dan mengembangkan diri. Semua ini 

saya jalankan secara bersamaan, dan walaupun berat, 

hasil yang dibuahkan semanis usahanya. Dengan 

bimbingan penuh oleh Dr Waras Nurcholis, dan Prof 

Muhamad Syukur, saya sendiri banyak mendapat 

paradigma serta cara pandang yang lebih luas, aplikatif, 

dan sangat inovatif. 

Pesan untuk semua mahasiswa IPB University agar terus 

berprestasi, terus berdoa karena segala ilmu berasal dari 

Tuhan yang menciptakan dunia, terus berusaha keras 

memahami dan mendalami keilmuan yang teman-

teman miliki, jangan lupa untuk mengembangkan diri 

melalui berbagai kesempatan, dan terakhir, terus 

mengingat jerih payah orang tua, dan dukungan dari 

rekan-rekan.

K
esan saya terhadap ilmu yang dipelajari di 

program studi Biokimia adalah ilmu biokimia 

merupakan ilmu yang sangat fondasional bagi 

ilmu-ilmu lain seperti pertanian dalam arti luas, 

kesehatan, bioteknologi, dan bioindustri. Hal ini dapat 

dilihat dari kajian ilmu biokimia yang sangat lengkap, 

terperinci, dan terus berkembang untuk menyelidiki 

proses-proses kimiawi yang mendasari kehidupan 

makhluk hidup. Melalui ilmu biokimia, saya juga dibawa 

untuk mengagumi Tuhan yang menciptakan kehidupan 

yang sangat kompleks dan teratur. 

Menurut saya, IPB University melalui riset dan keilmuan 

biokimia akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa  

terutama dalam ketahanan pangan, kemajuan bidang 

maritim, dan menyokong ekonomi bangsa Indonesia.

Saya yakin ilmu yang saya pelajari dapat diaplikasikan 

dalam bidang pekerjaan karena ilmu biokimia adalah 

ilmu dasar, maka dalam dunia biosains atau ilmu hayati, 

keilmuan ini sangat diperlukan terutama dalam riset, 

pengajaran, dan pengaplikasian di masyarakat.

Janson Calvindi
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister 
IPK: 4,00
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Pesan saya adalah IPB University merupakan ladang 

ilmu pengetahuan dan life skills. Selama masih di 

kampus, manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk 

menanam, memupuk, dan merawat 'pohon'-mu agar 

bertumbuh kokoh dan berbuah sesuai ladangnya. 

Berteman dengan siapa saja dari seluruh penjuru 

Indonesia dan dunia, buka mata dan wawasan, kelilingi 

diri dengan orang-orang yang membangun dan 

autentik, tetap jadi diri sendiri, dan peluklah setiap 

kegagalan sebagai proses pembelajaran yang berharga. 

Kompetisi kita yang sebenarnya bukan dengan orang 

lain, tapi dengan diri kita yang kemarin – bagaimana 

menjadi lebih baik dari versi diri kita yang kemarin.

Perjuangan yang sangat bermakna selama studi di IPB 

University adalah pada saat mengerjakan penelitian 

sampai proses penulisannya. Saya mendapat 

kesempatan mengerjakan penelitian mengenai 

andaliman, salah satu komoditas rempah dari Sumatera 

Utara. Saya sangat bersemangat dan idealis saat 

memulai penggalian potensi rempah eksotis ini, namun 

ternyata tidak semua berjalan dengan mulus seperti 

yang diharapkan. Mulai dari harus berpergian ke 

berbagai tempat untuk mendapat sampel, informasi, 

dan memperoleh fasilitas untuk mengerjakan analisis, 

mencari berbagai peneliti lintas bidang untuk 

memperoleh masukan, terjebak dalam kebingungan 

dan kejenuhan, dan berbagai jenis masalah lainnya. Ada 

masa-masa saya merasa di titik yang rendah dan tidak 

percaya diri apakah saya mampu menyelesaikan apa 

yang saya mulai, namun para pembimbing yang terdiri 

dari Prof. Hanny, Dr. Sulistiyani, dan Dr. Endang, 

keluarga, dan orang-orang terkasih terus mendukung, 

membantu, dan memberi ruang untuk saya beristirahat, 

lalu maju berjuang lagi. Akhirnya saya dapat 

menyelesaikan studi.

Kesan terhadap ilmu yang saya pelajari di 

program studi Ilmu Pangan yaitu bagaimana 

membuat roti bisa berwarna cokelat keemasan 

mengkilap.  Mengapa secara mikrobiologis aman 

mengonsumsi dekke naniura walaupun dalam 

pengolahannya tanpa pemanasan? Banyak sekali hal 

yang menarik dalam makanan kita sehari-hari. Selama 

belajar di Ilmu Pangan, saya semakin kagum akan 

fenomena ilmiah yang ada pada makanan dan 

minuman, juga kekayaan pangan lokal Indonesia, dan 

bagaimana potensinya untuk mendukung kesehatan 

manusia. Bagi saya, ini merupakan proses 

pembelajaran yang berharga serta mempersiapkan 

dan menajamkan saya sebagai seorang Food Scientist. 

Saat ini saya bekerja sebagai dosen di bidang Food 

Science and Nutrition. Tentu saja ilmu yang saya pelajari 

sangat dapat diaplikasikan pada bidang pekerjaan saat 

ini. Saya tertarik untuk mengembangkan lebih jauh apa 

yang telah saya pelajari sebelumnya di tempat saya 

bekerja sekarang. Selain itu, bersama dua orang rekan 

lainnya, saat ini saya sedang mengembangkan sebuah 

podcast (Instagram: thefoodcast.id) yang membahas 

dan mengkaji berbagai isu (termasuk hoax) yang 

berkenaan dengan pangan dan beredar di keseharian 

kita. Niatan kami adalah untuk menyalurkan ilmu yang 

sudah dipelajari di kampus sebagai informasi yang 

benar, lebih tersedia dan lebih mudah dicerna oleh 

masyarakat terutama untuk segmen generasi milenial 

dan Gen-Z yang sangat terakses dengan media digital 

saat ini.

F. Irena R. Napitupulu 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00
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