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Pada hari Rabu, tanggal 12-13 Oktober 2021, IPB University 

kembali mewisuda 601 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.

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 172.452 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.

 

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.

 

 

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.

 

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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Ia juga menyebut, tanggung jawab yang dipikul lebih 

besar dan penghasilannya tidak konstan, bahkan naik 

turun sesuai effort sang pengusaha.

Ia menjelaskan, konsep seleksi saat memasuki dunia 

kerja dan berkarir  akan dirasakan para alumni. Oleh 

karena itu, penting bagi para alumni IPB University untuk 

mengetahui perubahan akibat globalisasi. 

“Kita sebagai pencari kerja harus paham akan hal itu. 

Mesti berbuat apa agar kita dapat diterima di perusahaan 

tersebut,” lanjutnya.

Di kemudian hari, katanya, mesin akan lambat laun 

menggantikan manusia. Maka dari itu, dibutuhkan 

sebuah nilai yang kuat dan didukung dengan kemampuan 

interpersonal dan intrapersonal yang sangat baik. Dengan 

demikian, sumberdaya manusia memiliki kekuatan yang 

tidak bisa digantikan oleh mesin manapun. (MW)

Pada kesempatan ini, Indra memberikan edukasi di 

bidang digital marketing bagi para pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM). Ia menjelaskan bahwa hal 

utama untuk menggapai kesuksesan adalah 

menanamkan pola pikir wirausahawan. Ia menandaskan, 

menjadi seorang entrepreneur memiliki tantangan 

tersendiri dibandingkan karir sebagai profesional. Tidak 

hanya itu, gaji yang diterima merupakan hasil dari kerja 

keras dan impian pribadi.

“Hal yang terpenting, mindsetnya harus benar dulu. Kalau 

memilih jalur entrepreneur ya otomatis kerja kerasnya 

harus lebih berat," kata Indra.

“Saya harap, nantinya alumni Sekolah Vokasi IPB 

University menjadi kebanggaan karena menjadi alumni 

yang berkualitas dan tangguh,” tuturnya.

Para calon wisudawan juga mendapatkan pengetahuan 

terkait persiapan dan eksplorasi karir oleh Nur Fajri 

Rahmawati, Senior Manager Recruitment and Training 

CDA IPB University. Ia memaparkan tentang pentingnya 

persiapan karir. 

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan 

pencerahan terkait dunia wirausaha dari narasumber 

yang kompeten. Narasumber yang dihadirkan adalah 

alumnus IPB University CEO Your Tea Group, Indra 

Thamrin.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagian besar posisi kerja 

saat ini berubah di era revolusi industri 4.0. Tidak hanya 

itu, dampak pandemi COVID-19 turut mengubah tatanan 

hidup perusahan sehingga perusahaan harus melakukan 

transformasi agar dapat bertahan. Bahkan, sumber daya 

manusianya turut bertransformasi demi memenuhi 

kebutuhan industri saat ini.

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

bersama Sekolah Vokasi IPB University mengadakan 

Studium General Pra Wisuda secara daring, 11/10. Acara 

tersebut dihadiri oleh para calon wisudawan dari Sekolah 

Vokasi IPB University.

Kegiatan tersebut bertujuan agar para calon wisudawan 

memperoleh skill dan kapasitas yang lebih baik dalam 

mencapai karir dan kewirausahaan. Kegiatan seperti 

enrichment course juga disiapkan khusus bagi lulusan IPB 

University yang telah enam bulan lulus namun belum 

menemukan karir impiannya. 

Dr Bagus Priyo Purwanto, Wakil Dekan Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB University 

menekankan tentang kerjasama, kreativitas serta 

kejujuran. Ia pun berharap, dengan adanya kegiatan 

tersebut, dapat memberikan pencerahan dan me-reset 

pola pikir para calon wisudawan.

Para Calon Wisudawan Sekolah Vokasi 

IPB University Mendapat Pencerahan 

dan Pembekalan Karir
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Budiyanto merupakan alumnus Sekolah Vokasi angkatan 

34. Ia mengucapkan selamat dengan penuh rasa bangga 

kepada para wisudawan. Ia menyambut bergabungnya 

para lulusan di HA IPB University. Ia menunggu karya dan 

pengabdian cemerlang di bidang pengabdian yang dipilih 

para wisudawan. Sekolah Vokasi IPB University telah 

menjadikan dirinya adaptif terhadap lingkungan pekerjaan 

serta mandiri dan kreatif. 

Menurutnya, para lulusan harus mulai berpikir sebagai 

problem solver. DPP HA IPB University akan membantu 

para alumni dengan memberikan berbagai fasilitas seperti 

mentoring dan training. (MW/ZUl)

“Sebagai alumnus IPB University yang lulus duluan, saya 

berpesan kepada Anda para lulusan baru, untuk 

memastikan optimisme Anda bahwa kalian akan menjadi 

bagian dari pengelola negeri ini yang kita cintai bersama,” 

ungkap pengusaha di bidang limbah ekonomis kawasan 

industri terbesar di Asia Tenggara ini.

Setelah 19 tahun meninggalkan IPB University dengan 

penuh optimis, ia yakin bahwa lulusan IPB University 

merupakan produk terbaik. Selain itu, dengan adanya HA, 

membangun jejaring  dan relasi, baik di kampus dan di luar 

kampus menjadi semakin mudah. Ia juga yakin bahwa 

lulusan IPB University akan memiliki peran strategis di 

masyarakat.

Sebagai aktivis sosial di masyarakat, anggota DPRD 

Kabupaten Bekasi selama dua periode ini membuktikan 

bahwa alumni IPB University dapat berkiprah dengan baik 

di lapangan. 

Sekolah Vokasi IPB University melepas 601 wisudawan 

Tahun Akademik 2021/2022 secara daring, selasa (12/10). 

Upacara wisuda ini dibuka secara resmi oleh Rektor IPB 

University Prof Arif Satria.

Ia turut memberikan selamat kepada seluruh wisudawan. 

Ia berharap ilmu yang didapatkan selama kuliah di Sekolah 

Vokasi IPB University dapat bermanfaat. Apresiasi juga 

diberikan kepada seluruh jajaran Sekolah Vokasi IPB 

University atas pelayanan terbaiknya bagi para mahasiswa.

“Kepada para wisudawan, saya berharap selepas wisuda, 

Anda dapat terus menjadi pembelajar lincah dan tangkas. 

Terutama di era perubahan yang penuh dengan 

ketidakpastian dan kompleks ini. Kemampuan adaptasi 

perlu dipupuk sejak dini agar dapat terus berbenah dan 

memiliki mindset yang berkembang,” ujarnya. 

Pentingnya growth mindset, lanjutnya, diperlukan agar 

para lulusan dapat menggunakannya sebagai modal 

perubahan dan bagian di masa depan. Mindset yang 

terbuka diperlukan agar para lulusan dapat bermanfaat 

bagi masyarakat dan membuat kehidupan lebih berarti.

Menurutnya, bangsa besar selalu diiringi oleh inovasi 

unggul. Di dalamnya terdapat berbagai orang yang 

berfokus pada future practice. Sehingga dapat menjadi 

pemimpin perubahan. Wisudawan juga diharapkan dapat 

menjadi pemimpin perubahan dan memiliki kompetensi 

yang relevan.

“Oleh karena itu Sekolah Vokasi IPB University mencoba 

untuk terus mengedepankan agar mindset terus tumbuh 

dan harus berorientasi pada future practice. Pada saat yang 

sama, kompetensi dan skill harus sejalan dengan dinamika 

perubahan,” lanjutnya.

Ia juga berpesan agar para lulusan dapat memperkuat 

identitas IPB University dan almamater. Serta terus 

berbenah dan menyempurnakan langkah menjadi bagian 

proses perubahan dan kemajuan bangsa. Integritas kuat 

juga diperlukan dalam kolaborasi yang baik. 

Pada kesempatan ini, CEO Budiyanto Corporation, 

Budiyanto SPi hadir mewakili Ketua Umum Himpunan 

Alumni (HA) IPB University. Ia turut memberikan inspirasi 

kepada para wisudawan. 

“Sumberdaya manusia unggul di bidang agromaritim perlu 

dilatih agar dapat memberdayakan sumberdaya alam 

dengan optimal. Peran alumni IPB University sebagai 

pelaku yang tangguh di lapangan sangat diharapkan 

kehadirannya,” imbuhnya.

Sebanyak 601 Lulusan Sekolah Vokasi 
IPB University Diwisuda
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LULUSAN TERBAIK

L
ulus dari SMA Negeri 2 Bondowoso, Jawa Timur 

siapa sangka saya menjadi salah satu mahasiswa 

di kampus terbaik di Indonesia. Yakni di Program 

Studi (Prodi) Manajemen Informatika Sekolah Vokasi 

IPB University. Saya merupakan penerima beasiswa 

Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) periode Juli-

Desember 2019.

Banyaknya tugas dan proyek yang diberikan oleh 

dosen, memaksa saya untuk merelakan waktu tidur dan 

dapat mengatur waktu sebaik mungkin.

Dengan dosen yang berpengalaman, membuat 

wawasan saya menjadi lebih terbuka dan luas. Saya 

sangat suka belajar di Program Studi Manajemen 

Informatika. Semakin berkembangnya zaman, 

teknologi akan semakin maju dan berkembang. Saya 

yakin bersama Manajemen Informatika saya dapat 

mengikuti arus teknologi tersebut dan dapat 

menciptakan suatu inovasi. 

Selama menjalani perkuliahan saya dapat bertemu 

dengan teman baru dari berbagai daerah yang saya 

yakini mereka adalah putra putri terbaik di daerahnya. 

Selain itu IPB University juga memiliki berbagai macam 

kegiatan kemahasiswaan yang membuat saya dapat 

menghilangkan stres dalam menjalankan perkuliahan.

Alhamdulillah saya telah bekerja di PT Sigma Cipta 

Caraka (Telkomsigma) sebelum saya lulus, tepatnya 

saya diterima tepat satu hari setelah saya 

melaksanakan sidang akhir.

Banyak tantangan bagi saya selama melaksanakan 

perkuliahan di IPB University. Jarak antara tempat 

tinggal saya dan kampus yang lumayan jauh membuat 

saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Namun, tantangan itulah yang membuat saya menjadi 

orang yang lebih baik lagi.

Kintan Umari
Lulusan Terbaik

Program Studi Manajemen Informatika
IPK: 3,90

Setiap langkah saya saat menjadi mahasiswa di 

Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan 

sangat berkesan. Saya  berharap dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah saya peroleh secara 

konsisten dan bermanfaat bagi orang di sekitar saya.

Saya pernah mendapatkan beasiswa peningkatan 

prestasi akademik pada tahun 2019.  Selama kuliah, 

saya mempelajari rantai pangan dari hulu ke hilir. Mulai 

dari penanganan bahan baku, pengendalian, 

pengemasan, penjaminan mutu dan keamanan hingga 

teknik pemasaran produk pangan. Selain itu, saya juga 

mempelajari metode analisis mutu fisik, mikrobiologi, 

kimia, dan sensori pangan. 

Bagi saya, Program Studi Supervisor Jaminan Mutu 

Pangan tidak hanya menjadikan mahasiswa berpikir 

kritis, inovatif dan kreatif terhadap perkembangan 

teknologi pangan. Tetapi juga mengajarkan untuk 

merealisasikan produk diversifikasi pangan dan 

mengangkat industri skala kecil untuk memenuhi 

urgensi ketahanan pangan. Saya dibekali pelajaran dan

pengalaman berharga untuk melanjutkan langkah 

dalam berkarya dan berkontribusi di dunia kerja, 

terutama di industri pangan.

Tantangan selama kuliah di Sekolah Vokasi IPB 

University yaitu menyeimbangkan peran sebagai 

mahasiswa aktif dalam organisasi tanpa 

mengesampingkan tugas dan belajar. Saya terus 

berusaha untuk membagi waktu dengan benar serta 

menginvestasikan pikiran dan tenaga dengan 

maksimal. 

S
aya berasal dari SMAN 2 Pare, Kediri, Jawa 

Timur. Selama belajar di Sekolah Vokasi IPB 

University, tepatnya di Program Studi Supervisor 

Jaminan Mutu Pangan, saya sangat bersyukur. Saya 

berada di lingkungan belajar yang suportif, teman 

seperjuangan yang solid dan dosen pengajar yang 

kompeten. Tidak hanya mempelajari ilmu eksakta, 

tetapi juga penanaman etika.

Jessica Putri Geofanny
Lulusan Terbaik

Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan 
IPK: 3,95
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IPB University dikenal dengan segudang prestasinya 

dan hal tersebut tentu menjadi motivasi besar untuk 

saya. Tidak hanya itu, lulusan IPB University juga 

memiliki kesempatan bekerja yang lebih luas. Sehingga 

bagi saya, hal tersebut dapat menjadi peluang yang 

baik untuk karir di masa yang akan datang. 

S
aya lulusan dari SMA Negeri 1 Bangkalan, 

Madura. Kita semua tahu kalau IPB University 

termasuk salah satu kampus terbaik di Indonesia. 

Jadi menurut saya, bisa menjadi salah satu bagian dari 

IPB University merupakan suatu pencapaian yang luar 

biasa. 

Hal yang paling menyenangkan saat kuliah yaitu saat 

kegiatan praktikum di lapang. Saya dapat 

mempraktikkan teori yang saya dapat saat kuliah secara 

langsung di lapang. Tidak hanya itu, kegiatan praktikum 

di lapang juga dapat menghilangkan kejenuhan saat 

kuliah di kelas. Sehingga sangat disayangkan di sisa 

masa kuliah, terjadi pandemi COVID-19 dan 

mengharuskan perkuliahan dilaksanakan secara daring.

Selain itu Program Studi Manajemen Agribisnis ini 

banyak mempelajari secara kompleks mengenai bisnis 

yang bergerak di bidang pertanian secara luas. 

Meskipun lebih fokus pada manajemen bisnis, tetapi 

program studi ini juga mempelajari dan mempraktikjan 

kegiatan budidaya pertanian secara langsung di kelas 

praktikum. Sehingga kita menjadi lebih memahami 

bagaimana cara me-manage bisnis yang baik di bidang 

pertanian. Sewaktu kuliah saya mendapat beasiswa. 

Yakni beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) 

pada periode Januari – Juni 2019.

Rencana saya setelah lulus adalah saya ingin meniti 

karir dengan mencari pekerjaan sesuai bidang yang 

telah saya pelajari. Saya ingin mengasah kemampuan 

diri saya melalui pengalaman kerja untuk membantu 

kemajuan karir.

Rizkiatul Amaliyah 
Lulusan Terbaik

 Program Studi Manajemen Agribisnis

IPK: 3,99

S
aya berasal dari SMA Negeri 1 Bungursari, 

Purwakarta, Jawa Barat. Meskipun bukan sekolah 

favorit, tapi hal tersebut membuktikan bahwa kita 

dapat masuk dan kuliah di IPB University dengan usaha 

dan kemauan yang kuat. Selama kuliah, saya 

mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 

(PPA) pada tahun 2019.

Alasan saya memilih program studi Teknologi Produksi 

dan Manajemen Perikanan Budidaya (IKN) karena saya 

menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains dan 

makhluk hidup. Selain itu, potensi pengembangan 

usaha perikanan di tempat saya tinggal terbilang 

memiliki prospek yang cukup bagus, sehingga saya 

ingin mempelajari hal tersebut. 

Di sini, saya mempelajari banyak hal mengenai dunia 

perikanan mulai dari hulu ke hilir. Tidak hanya sebatas 

memelihara ikan, tetapi saya mempelajari hal-hal lain, 

seperti teknologi-teknologi yang digunakan pada 

sektor perikanan, pengolahan hasil panen, pemasaran 

serta pasar komoditas perikanan nasional maupun 

dunia. 

Setelah lulus, saya sangat ingin menerapkan dan 

mengembangkan ilmu dan kemampuan yang saya 

miliki di suatu perusahaan. Terutama perusahaan yang 

bergerak di bidang akuakultur agar sejalan dengan ilmu 

yang telah saya pelajari. Saya ingin memajukan sektor 

perikanan di tempat saya tinggal dan menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Para dosen yang mengajar juga sangat kompeten 

sehingga setiap materi yang berikan mudah untuk 

dipahami. Saya juga mendapatkan pembelajaran 

mengenai pengembangan soft skill, seperti komunikasi, 

kepemimpinan, kerjasama tim, disiplin dan tanggung 

jawab.

Pada masa perkuliahan, kita harus siap menerima dan 

mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan 

walaupun itu sangat banyak. Jadwal perkuliahan yang 

padat bahkan sampai praktikum di malam hari 

terkadang membuat saya lelah. Tetapi saya menjadikan 

hal tersebut sebagai tantangan untuk mendapatkan 

ilmu yang akan sangat berguna di kemudian hari. 

Nabila Trimulyani
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknologi Produksi dan 
Manajemen Perikanan Budidaya

IPK: 3,92

LULUSAN TERBAIK

Wisuda-Ku | Edisi Oktober/2021 
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LULUSAN TERBAIK

Saya berasal dari SMAN 1 Gadingrejo, Lampung. 

Selama berkuliah, saya mendapat kesempatan 

untuk menerima beasiswa Peningkatan Prestasi 

Akademik dan Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Selama berkuliah di program studi Manajemen 

Industri Jasa Makanan dan Gizi, saya memperoleh 

banyak pengetahuan terutama di bidang industri 

makanan dengan memperhatikan kandungan gizi. 

Saya memilih program studi ini karena mahasiswa 

dibekali pengetahuan tentang bagaimana 

mempersiapkan, mengolah dan menyajikan hidangan 

yang menarik dan juga bergizi.

Tantangan selama berkuliah di IPB University yaitu 

harus pandai mengatur waktu karena tugas yang 

padat. 

Nabila Larasati 
Lulusan Terbaik

Program Studi Manajemen Industri 
Jasa Makanan dan Gizi

IPK: 3,91

S
aya berasal dari SMAN 32 Jakarta. Kuliah di IPB 

University sangat menyenangkan karena saya 

bisa bertemu teman dari berbagai daerah. 

Meskipun berbeda daerah, tidak ada sikap rasis yang 

pernah saya lihat selama berkuliah. Semuanya saling 

menghargai perbedaan tersebut. 

Komunikasi merupakan ilmu yang luas dan asik 

untuk dipelajari. Melalui program studi ini, saya 

dapat meningkatkan keterampilan komunikasi saya, 

baik itu dalam bentuk verbal maupun nonverbal. 

Saya senang menjadi mahasiswa Komunikasi IPB 

University karena sistem pembelajarannya yang 

sangat menyenangkan dan membuat mahasiwa 

mudah menyerap apa yang dijelaskan oleh pengajar. 
Meski demikian, kuliah di IPB University yang 

memiliki segudang aktivitas, membuat saya jarang 

bisa pulang bertemu dengan keluarga. Selain itu 

selama kuliah, saya dipertemukan dengan banyak 

teman yang luar biasa cerdas, baik dalam berpikir 

maupun bertindak. 

Mahasiswa IPB University juga cukup kompetitif, 

sehingga mau tidak mau saya harus ikut bekerja 

keras untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. 

Saya harus belajar dengan giat agar saya tidak 

tertinggal dengan yang lain. Selama kuliah, saya 

mendapat beasiswa Kartu Jakarta Pintar (KJMU).

IPB University merupakan salah satu universitas 

terbaik di Indonesia dan saya optimis  lulusannya 

bisa bersaing untuk menjadi yang terbaik. Hal yang 

paling berkesan selama saya kuliah di sini ialah saya 

tidak hanya diajarkan untuk menjadi insan akademisi 

yang unggul secara akademis namun juga ditutut 

harus jujur, disiplin dan memiliki jiwa pemimpin. Hal-

hal yang di tanamkan oleh IPB University kepada 

mahasiswanya insya Allah akan bermanfaat dalam 

menyongsong masa depan yang cerah. 

Setelah lulus saya berencana untuk mencari 

pekerjaan dan melanjutkan studi saya ke jenjang 

yang lebih tinggi lagi.

Nabila Sayida Mumtaz
Lulusan Terbaik

Program Studi Komunikasi 
IPK: 3,95
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Tidak mungkin saya berproses tanpa merasakan suka 

dan duka. Kuliah di IPB University membuat saya 

banyak memiliki teman yang berasal dari berbagai 

daerah. Mereka memiliki sudut pandang yang 

beragam dalam berkomunikasi. Ini yang membuat 

saya mengerti bagaimana rasa toleransi itu tercipta. 

S
aya lulusan SMAN 1 Batangan, Pati, Jawa 

Tengah. Saya menjadi salah satu mahasiswi dari 

program studi Teknologi Produksi dan 

Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi 

IPB University. Saya berkesempatan memperoleh 

beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) selama 

dua periode.

Setelah berhasil menyelesaikan studi, banyak sekali 

rencana yang saya buat. Tetapi saya memprioritaskan 

untuk dapat mengembangkan karier saya terlebih 

dahulu di dunia kerja.Hanya saja duka yang saya rasakan adalah saya jauh 

dari keluarga. Selain itu, kemampuan saya untuk 

m en

g

e

lo la 

waktu juga sangat diuji. Tetapi dengan begitu, saya 

menjadi belajar untuk memprioritaskan banyak hal 

dengan baik. 

Selama berkuliah banyak hal yang saya pelajari dan 

menjadi ilmu yang berharga. Saya mampu 

mengembangkan diri melalui program studi yang unik 

ini. Saya belajar untuk berkomunikasi di dalam 

masyarakat mengenai pertanian, perikanan dan 

peternakan secara langsung. Berkembang bersama IPB 

University telah memperluas pengetahuan saya 

terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Hal tersebut 

menjadi kesan paling berharga selama saya berkuliah.

Sya'atun Ni'mah Nor Miftahul Afah
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknologi Produksi dan 
Pengembangan Masyarakat Pertanian

IPK: 3,90

S
aya lulusan dari Teknik Komputer Jaringan di 

SMK Negeri 1 Cibinong, Bogor. Untuk 

mendapatkan ilmu yang relevan, saya 

melanjutkan studi ke Program Studi Teknik Komputer 

Sekolah Vokasi IPB University.

Banyak suka dan duka yang saya rasakan selama 

kuliah. Gagal dan bangkit lagi itu sudah hal biasa 

selama kuliah di IPB University. Banyak peluang 

terbuka untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi selama 

di IPB University. 

Kesan yang tidak pernah terlepas dari ingatan saya 

selama kuliah adalah saya belajar untuk keluar dari 

zona nyaman. Saya tahu bahwa IPB University 

merupakan tempat yang aman untuk saya melangkah 

lebih jauh. Hal tersebut juga menjadi tantangan 

terbesar saya untuk berani dalam mengambil 

kesempatan yang ada selama kuliah.

Keunggulan dari program studi ini adalah saya tidak 

hanya belajar mengenai jaringan ataupun web 

programming, saya juga belajar mengenai Internet of 

Things dan Embedded System. Hal ini sangat relevan 

dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. 

Namun keberanian tersebut terbentuk karena 

didukung dengan lingkungan yang aman untuk berani 

berkembang. Selain itu, IPB University juga 

memberikan kesempatan untuk saya mendapatkan 

beasiswa. Alhamdulillah selama kuliah saya 

mendapatkan dua beasiswa. Yaitu beasiswa PPA 

(Peningkatan Prestasi Akademik) dan beasiswa dari PT 

Adaro Indonesia.

Rencana setelah lulus dari IPB University, saya ingin 

terjun ke dunia karir untuk mengimplementasikan 

pembelajaran selama kuliah di jenjang karier. Saya 

berharap dengan bekal yang saya peroleh dari IPB 

University, saya bisa sukses dalam berkarir dan dapat 

membagikan ilmu yang saya peroleh ke masyarakat.

Mochamad Farras Fauzan 
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknik Komputer
IPK: 3,91

Wisuda-Ku | Edisi Oktober/2021 



LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 8

Setelah lulus dari IPB University saya ingin berkarir 

sebagai akuntan maupun konsultan pajak. Saya juga 

berencana untuk melanjutkan pendidikan dengan 

program ekstensi kemudian program magister.

Meskipun sulit, tetapi saya tetap senang dapat 

bergabung dengan Himpunan Akmapesa. Di sini, saya 

mendapatkan banyak pengalaman dan kesempatan 

untuk mengembangkan diri serta bekerja sama dengan 

rekan-rekan dari berbagai daerah. 

Saya lulus dari SMAN 1 Cibinong, Bogor pada 

tahun 2018 dan memutuskan melanjutkan studi 

di IPB University. Ini karena IPB University adalah 

salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang 

lokasinya dekat dengan domisili saya. Saya memilih 

Program Studi Akuntansi karena menyadari banyaknya 

peluang karir untuk lulusan akuntansi di berbagai 

industri. 

Semasa kuliah saya mendapatkan beasiswa Peningkatan 

Prestasi Akademik (2019) dan Beasiswa Jabar Future 

Leaders (2020). 

Saya aktif di Himpunan Akmapesa Sekolah Vokasi IPB 

University sebagai Sekretaris Divisi Ekonomi Kreatif. 

Saya juga pernah menjadi Kepala Divisi Humas dalam 

kepanitiaan AECTION 2020 yang merupakan event 

berskala nasional. 

Padatnya jam kuliah dan ikut serta dalam organisasi 

dalam kampus membuat saya harus pintar membagi 

waktu untuk belajar, berorganisasi, bekerja paruh waktu 

dan beristirahat.

Aisyah Nur Isnaeni 
Lulusan Terbaik

Program Studi Akuntansi
IPK: 3,95

Program studi ini saya pilih karena benih merupakan 

sumber kehidupan. Produk, kualitas dan produktivitas 

hasil pertanian maupun perkebunan berasal dari benih 

yang berkualitas. Sehingga sangat penting untuk 

mempelajari Ilmu Teknologi Industri Benih.  

Ilmu ini insya Allah akan diaplikasikan dalam pekerjaan 

dan kehidupan sehari-hari. Setelah lulus kuliah, saya 

berencana untuk bekerja di instansi atau perusahaan 

bidang perbenihan, pertanian atau perkebunan. 

Harapannya, saya dapat berkontribusi atas ilmu dan 

pengalaman yang didapat. Saya juga berencana 

melanjutkan studi sambil bekerja.

Benih juga mengajarkan saya untuk menjunjung tinggi 

kebenaran dan selalu optimis dalam menjalani 

kehidupan. 

S
aya lulusan dari SMA Negeri 1 Pare, Jawa Timur. 

Saya diterima di Sekolah Vokasi IPB University 

pada Program Studi Teknologi Industri Benih. 

Selama kuliah, saya pernah menerima beasiswa, yaitu 

beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) pada 

tahun 2019.

Ilmu yang dipelajari merupakan paket komplit. Mulai 

dari produksi benih, pengolahan dan penyimpanan 

benih, pengambilan contoh dan pengujian benih, 

pemeriksaan lapang dan pengawasan mutu benih, 

hingga pemasaran benih.

Di IPB University, saya merasa seperti di lingkungan 

keluarga sendiri sehingga membuat saya bisa fokus 

kuliah tanpa merasakan hidup sendiri di perantauan.  

Kuliah di IPB University adalah pengalaman pertama 

saya merantau jauh dari orang tua, tetapi saya sangat 

bangga karena bisa kuliah di salah satu kampus 

terbaik di Indonesia .  

Sebagai mahasiswa, saya dituntut untuk mampu 

mengatur waktu, disiplin dan bertanggung jawab 

demi mencapai keberhasilan. Banyak ilmu dan 

pengalaman yang begitu berharga dan bermanfaat 

yang diperoleh selama berkuliah di IPB University.

Zenia Afifatus Soimah 
Lulusan Terbaik
Program Studi 

Teknologi Industri Benih
IPK: 3,99
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S
elama kuliah, saya mendapatkan beberapa 

beasiswa. Di antaranya beasiswa Peningkatan 

Prestasi Akademik (PPA) periode Juli - Desember 

tahun 2019, beasiswa Mahasiswa Berprestasi Provinsi 

Jawa Barat pada tahun 2020 dan 2021.

Banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan 

ketika saya kuliah di kampus tercinta ini, IPB 

University. Saya melakukan kegiatan praktikum 

secara langsung ke kandang maupun laboratorium, 

sehingga keterampilan yang saya dapat bisa diaplikasikan 

untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan di bidang 

peternakan. 

S
elain itu saya dapat teman-teman baru dari 

berbagai daerah, mendapat banyak pengetahuan 

dan pengalaman baru yang sebelumnya belum 

pernah saya coba. 

K
arena saya berdomisili di Bogor tetapi harus 

berkuliah di Sukabumi, maka saya harus rela jauh 

dari orang tua. Saya harus bisa mandiri tanpa 

bantuan orang tua. Kuliah di program studi terkait 

peternakan juga harus memiliki sikap disiplin yang tinggi, 

salah satu contohnya harus siap bangun lebih awal untuk 

melaksanakan piket kandang. 

S
elain itu, karena lebih banyak melakukan praktikum 

maka akan lebih sering berinteraksi dengan hewan 

ternak. Awalnya saya selalu praktikum lebih 

belakang daripada teman-teman saya yang lain. Tetapi 

S
aya alumnus SMA Taruna Andigha Bogor. Program 

Studi Teknologi dan Manajemen Ternak menjadi 

salah satu tujuan saya pada saat memasuki kuliah. 

Saya pilih program studi ini karena saya berpikir bahwa 

industri peternakan akan terus berkembang, baik di 

bagian produksi maupun hasil olahannya. Ini yang saya 

yakini dan menjadi motivasi untuk memilih program 

studi Teknologi dan Manajemen Ternak. 

Annisa Fajrianty 
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknologi dan 
Manajemen Ternak 

IPK: 3,91

Teknik dan Manajemen Lingkungan banyak 

mengajarkan hal baru melalui praktikum di luar 

kelas dan juga kunjungan lapang yang menjadi 

tantangan baru bagi saya. Tantangan tersebut membuat 

saya merasa terjun langsung ke dunia nyata sehingga 

mudah untuk mengaplikasikannya. 

S
uatu kebanggaan bagi saya dapat berkuliah di 

salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik 

di Indonesia. Kuliah di IPB University 

mengajarkan saya banyak pengalaman berharga yang 

membuat saya menjadi jauh lebih dewasa dan 

mengetahui hal-hal baru. Ditambah lagi dengan teman-

teman yang kompetitif membuat saya terus tertantang 

untuk terus belajar dan menjadi yang terbaik dalam 

versi diri saya. 
S

aya berasal dari SMA Negeri 2 Bekasi, Jawa Barat. 

Saat SMA, saya memiliki keingintahuan dan 

ketertarikan di bidang lingkungan sehingga saya 

memilih Program Studi Teknik dan Manajemen 

Lingkungan. Nyatanya semua keingintahuan saya itu 

dapat terjawab dengan jelas.

Dita Aurelia Kartikasari 
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknik dan 
Manajemen Lingkungan 

IPK: 3,93
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Setelah lulus kuliah saya berencana untuk bekerja 

terlebih dahulu supaya mendapatkan pengalaman lebih 

banyak. Saya juga ingin melanjutkan studi dan akan 

mencari beasiswa.

Program Studi Ekowisata selalu memiliki agenda 

praktikum yang menyenangkan. Dimulai dari identifikasi 

ke destinasi wisata, praktik ke hutan dan pesisir, 

birdwatching, herpetofauna dan sebagainya. Seluruh 

rangkaian praktikum tersebut menjadi penyemangat 

saya dalam belajar karena saya sangat menyukai 

kegiatan di lapang secara langsung. 

Setiap ada suka, pasti ada duka. Dukanya adalah saya 

harus berpisah dengan orang tua karena harus 

merantau. Saya harus memulai hidup mandiri dan 

membangun hubungan pertemanan yang luas dengan 

teman-teman untuk memudahkan saya hidup di Kota 

Bogor.

Setiap saya merasa lelah, saya selalu ingat kata-kata 

saya sebelum berangkat merantau. “Saya harus pulang 

ke Bandung dengan membanggakan”. Kalimat itu 

membuat saya harus terus maju dan tidak boleh 

menyerah dengan berbagai tugas dan kesulitan selama 

perkuliahan. Beruntung, saya selalu ditemani oleh 

orang-orang yang mendukung saya setiap harinya 

sehingga saya merasa memiliki keluarga baru di Bogor.S
aya dari SMA Negeri 8 Bandung. Saya diterima di 

Sekolah Vokasi IPB University pada Program 

Studi Ekowisata. Selama perkuliahan, saya 

menerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 

(PPA) selama periode Januari – Juni dan Juli – Desember 

2019.

Hard skill dan soft skill saya benar-benar terasah selama 

perkuliahan sehingga saya merasa dapat 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dengan 

balance. Kampus IPB University mempertemukan saya 

dengan banyak sekali orang-orang hebat yang memiliki 

latar belakang dan karakter berbeda. Saya merasa dunia 

saya menjadi sangat luas ketika berinteraksi dengan 

mereka. 

Kampus IPB University dikenal sebagai salah satu 

kampus terbaik di Indonesia, hal tersebut membuat 

saya dan keluarga merasa bangga karena dapat 

menuntut ilmu di kampus ini. Perasaan bangga itulah 

yang membuat saya terus terpacu untuk menuntut ilmu 

dengan sungguh-sungguh supaya tidak mengecewakan 

keluarga dan diri saya sendiri.

 

Raden Kemala Patraksa 
Lulusan Terbaik

Program Studi Ekowisata 
IPK: 3,88


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

