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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 25 Mei 2022, IPB University kembali
mewisuda 512 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 175.933 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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SUSUNAN
REDAKSI

FOKUS

IPB University Beri Pembekalan Karier
bagi Calon Wisudawan

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier

(Ditmawa PK) IPB University memberikan pembekalan

karier bagi para calon wisudawan. Dilakukan secara daring
23/5, kegiatan Studium General Pra Wisuda Program

Sarjana ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusan dalam
berkarir pasca kampus.

Kali ini, pembekalan menghadirkan salah satu alumni

Sekolah Vokasi IPB University, Putra Ansa Gaora. Pria asal

Pagaralam, Sumatera Selatan ini memberikan inspirasi

dan pengalaman perjalanan karirnya kepada ratusan calon

wisudawan IPB University.

Kini, ia tengah fokus merintis usaha food and beverage. Di

bawah PT Malika Karya Bangsa yang ia punya,

perusahaannya itu bergerak dari hulu ke hilir. Mulai dari

Selain bisnis kopi, ia juga menggeluti jasa konsultan untuk

bidang digital marketing dan media sosial. Menariknya,

dengan kesibukannya sebagai pelaku usaha, ia juga

bekerja di salah satu perusahaan investasi dan

manajemen aset, sebagai senior financial consultant. Ia

mengatakan, untuk memulai bisnis yang paling penting

adalah tujuan. Karena dengan punya tujuan yang jelas,

itulah yang jadi bahan bakar semangat seseorang tetap

dijalan yang ditekuni.

Sementara itu, Nur Fajri Rahmawati, Senior Manager

Recruitment & Training, Career Development and

Assessment (CDA) Ditmawa PK IPB University

mengatakan, perubahan era yang serba cepat saat ini

harus diikuti oleh sumberdaya manusia yang mampu

beradaptasi. Menurutnya, setiap fresh graduate perlu

green beans coffee producer, coffee roastery, coffee shop

memiliki keunikan dan value untuk menjalani karir saat ini.

Kopi Cakap, yang berlokasi di Bogor Utara.

“Sebelum memutuskan berkarir, setiap lulusan harus

dan kitchen and catering. Coffee shop miliknya, bernama

“Ketika kuliah di Sekolah Vokasi, saya punya waktu yang

singkat, hanya tiga tahun. Namun saya bersyukur karena

banyak hal yang bisa dilakukan dan jadi inspirasi untuk

saya memulai bisnis,” ujar Ansa. Ia mengakui, pengalaman

selama kuliah yang ia jalani, sangat berpengaruh terhadap

kehidupan pasca kampusnya. Salah satunya, Pekan Ilmiah

Mahasiswa Nasional. Juga organisasi dan komunitas,

banyak memberi pengaruh bagi keputusannya berbisnis.

mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan diri.

Kita dituntut untuk bisa mengeksplorasi skill dan keunikan

kita, mencari apa passion kita. Setelah itu baru kita bisa
mengidentifikasi apa yang jadi goals kita,” ujarnya.

Bekerja dengan passion, kata dia, niscaya akan lebih

mudah dan nikmat menjalaninya. Saat ini, banyak lulusan

yang belum mengetahui secara jelas passion mereka.

Namun demikian, tak perlu khawatir, menurutnya passion

bersifat dinamis. “Passion adalah feeling, sifatnya dinamis

“Semangat membangun startup saya mulai saat Microsoft

dan bisa dikembangkan. Kalau kita sudah memiliki passion,

gabung Microsoft. Dari sana saya banyak bertemu founder,

sebutnya. (Rz/Zul)

YouthSpark Team. Tahun 2015 saya ada kesempatan

yakin performa kita dalam bekerja akan maksimal,”

yang dulu sudah membuat aplikasi dan lain sebagainya. Ini

juga yang memberikan api semangat untuk melakukan

aktivitas yang manfaat dan berdampak saat kuliah,”
sebutnya.
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Hal. 2

FOKUS

Pesan Rektor IPB University Saat
Mewisuda 512 Lulusan Baru

Rektor IPB University mewisuda 512 lulusan baru baik
sarjana, magister maupun doktor. Acara Wisuda IPB
University tahap V Tahun Akademik 2021/2022
dilaksanakan secara hybrid pada 25 Mei 2022.
Dalam pidatonya, Rektor IPB University, Profesor Arif
Satria mengucapkan selamat kepada orang tua maupun
wali yang putra-putrinya diwisuda. Ia juga menyampaikan
gambaran situasi saat ini yang sangat cepat berubah,
penuh ketidakpastian, dan kompleksitas tinggi. Ia pun
menyampaikan adanya pandemi COVID-19 merupakan
ciri zaman menghadapi adanya ketidakpastian.
Rektor menyampaikan, Kampus IPB University sudah
menyiapkan lulusannya agar mampu menghadapi
kompleksitas maupun perubahan yang sangat cepat.
Dengan demikian, wisudawan harus peka terhadap sinyal
perubahan tersebut. "Orang yang memiliki kepekaan
tinggi, mereka akan mampu survive merespon perubahan
zaman," kata Prof Arif Satria.
Lebih lanjut, Rektor IPB University itu menyampaikan,
wisudawan harus mampu memperkuat mindset baru
yaitu mindset untuk berubah serta mindset yang
bertumbuh atau growth mindset yang adaptif terhadap
perubahan.
"Mindset harus berubah terus dan berperan terhadap
perubahan, mindset optimis, sehingga keinginan untuk
selalu belajar dan belajar faktor menentukan masa
depan," katanya.
Prof Arif Satria juga mengupas terkait sebuah buku yang
berjudul GRIT yang belum lama dibacanya. Ia
menyampaikan kata GRIT selaras dengan mindset, bicara
passion, tentang kegigihan, dan resiliensi.
Menurutnya, passion atau cinta apa yang dikerjakan. Hal
tersebut merupakan pondasi yang membuat sukses.
Ia pun menyebut, IPB University merupakan wadah
orang-orang yang diharapkan mampu membangun kultur
grit dan kultur gigih. "Sehingga saya berharap
wisudawan dapat mampu menjiwai, passion terhadap

apa yang dikerjakan dan sehingga respon terhadap
perubahan betul betul terwujud," tambahnya.
Ia mengatakan, wisudawan harus punya orientasi future
practice. "Kita harus bisa menjadi seorang trendsetter
dalam perubahan, menjadi seorang learning agility, tidak
takut memulai hal baru, punya ketangguhan dapat
menciptakan hal baru, menjadi penentu kecenderungan,
apabila kita hanya fokus pada best practise, maka kita
akan selamanya menjadi follower," ucap Rektor IPB
University.
Ia menghimbau agar wisudawan menjadi pembelajar
sejati. Tidak hanya itu, ia juga menyarankan agar
menjadikan semua orang sebagai guru. "Guru kita ada
dimana mana, petani, nelayan, kaum profesional, orang
banyak belajar akan semakin humble, perkuat, orientasi
moral, kinerja, intelektual, kejujuran, integritas dan
kolaborasi," katanya.
Ia menyebut, kolaborasi yang berkelanjutan dapat terjadi
karena adanya rasa percaya. Sementara, kolaborasi yang
produktif akan menghasilkan inovasi dan inovasi
merupakan pilar kemajuan bangsa. Dengan inovasi juga,
akan banyak menginspirasi orang lain.
Senada dengan Rektor IPB University, Dr Dudi Setiadi
Hendrawan, Wakil Ketua Himpunan Alumni IPB
University menyampaikan agar lulusan yang diwisuda
hari ini tetap memiliki tiga kompetensi yang telah
diajarkan almamater yaitu integritas, inovasi dan
inspirasi.
"Tetap optimis menghadapi era new normal,
mewujudkan dalam upaya demi kemakmuran bangsa dan
negara," katanya.
Hal tersebut sejalan dengan tema program kerja alumni
untuk tetap solid, sinergis, kontributif terhadap
almamater dan bangsa. Namun ia menambahkan bahwa
tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyatukan
gerak langkah dan potensi alumni. Oleh karena itu, HA
IPB University akan terus menghimpun melalui program
program yang produktif dan berkelanjutan. (*)
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Hal. 3

LULUSAN TERBAIK

kesempatan untuk belajar di dalam kelas, laboratorium,
studio, serta di lapang.
Time management menjadi salah satu tantangan yang
saya rasakan selama menjadi mahasiswa IPB University.
Pengelolaan waktu yang baik menjadi penting agar
dapat menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan
non-akademik selama kuliah. Tidak hanya time

Siti Faizah Zauhairah
Lulusan Terbaik
Fakultas Pertanian
IPK: 3,85

S

aya merupakan alumni SMA Negeri 1 Batam.

management, kemampuan berkomunikasi, kerja sama,
leadership, critical thinking, dan problem solving juga
semakin terasah. Berbagai kemampuan tersebut
kemudian membawa saya memperoleh prestasi
sebagai Juara 1 Soil Cerdas Cermat (tim) pada ajang
Soil Festival 2019, terpilih sebagai Best Buddies pada

Saya diterima sebagai mahasiswa Program Studi

program Summer Course on Sustainable Tropical

Manajemen Sumberdaya Lahan IPB University

Agriculture (2019), serta menjadi delegasi Winter

melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi

Program GSA Kyoto University (2020). Saya juga

Negeri (SNMPTN). Program studi ini telah memberikan

mendapatkan Beasiswa Pemerintah Kota Batam selama

wawasan tentang tanah dan lahan yang mencakup

delapan semester.

berbagai aspek mengenai perencanaan, pemanfaatan,
serta pengelolaan lahan.
Pengalaman belajar yang saya dapatkan juga

Pasca lulus studi Sarjana, saya berencana untuk meniti
karir di bidang yang saya minati dan melanjutkan studi
ke jenjang yang lebih tinggi.

menyenangkan dan mendukung, karena mendapatkan

membuka warung kelontong, tidak menjadi hambatan
saya untuk menuntut ilmu di IPB University.
Saya bersyukur, selama kuliah saya mendapat Beasiswa
Bidikmisi (sekarang bernama Kartu Indonesia Pintar Kukiah/KIP-K). Rencana pasca studi Sarjana, saya ingin
melanjut ke Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH).

Muhammad Fauzy
Lulusan Terbaik
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis
IPK: 3,58

D

Saya memilih Sekolah Kedokteran Hewan dan
Biomedis (dulu bernama Fakultas Kedokteran Hewan)
karena memang tertarik mempelajari tentang hewan
dari kecil. Profesi dokter hewan ternyata punya
cakupan yang cukup luas di luar bidang praktisi.

atang dari keluarga sederhana tidak
memupus cita-cita saya untuk sekolah ke

Selama saya kuliah di IPB University, proses belajar

jenjang lebih tinggi. Pasca lulus dari SMA

mengajarnya cukup nyaman dan fasilitas praktikumnya

Negeri 1 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,

memadai. Ketika proses belajarnya diganti menjadi

Sumatra Utara, saya masuk IPB University melalui jalur

daring pada awal 2020 hal tersebut menjadi tantangan

SNMPTN. Penghasilan orang tua yang terbatas dengan

tersendiri bagi saya.
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Hal. 4

LULUSAN TERBAIK

S

aya berasal dari Kabupaten Kotabaru, Kalimantan
Selatan dan merupakan alumni SMA Negeri 1
Kotabaru. Ayah saya bekerja sebagai Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kodim
1004/Kotabaru.
Melanjutkan studi di IPB University sensasinya campur
aduk bagi saya. Suka karena banyak memperoleh
berbagai insight dan tentunya ilmu yang bermanfaat
baik secara akademik maupun non akademik, juga
banyak teman dari berbagai daerah dan latar belakang
yang berbeda. Tetapi sekaligus menantang karena
harus beradaptasi dengan baik supaya dapat menikmati
proses yang ada. Belum lagi jika harus menghadapi
kondisi “homesick” karena berada jauh dari rumah dan
orang tua.
Saya masuk ke IPB University melalui jalur Beasiswa
Utusan Daerah yang didanai secara penuh oleh PT.
Arutmin Indonesia. Saya memilih program studi
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya. Melihat
dari namanya saja, jurusan ini sudah menarik karena
menggabungkan fungsi teknologi dan manajemen
dalam satu program studi. Saat saya telaah lebih lanjut,
ternyata jurusan yang salah pilih ini memiliki tenaga
pengajar yang kompeten dan memiliki banyak prestasi
di bidang budidaya perairan. Hal inilah yang
mendorong saya untuk belajar lebih dalam di IPB
University.
Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah saya
miliki, saya terbilang cukup aktif mengikuti berbagai
kegiatan non-perkuliahan, seperti kompetisi.
Pencapaian tertinggi saya yaitu saat meraih medali
perak pada kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
(PIMNAS) 33 tahun 2020 kategori presentasi bersama
tim Program Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta
(PKM KC).

P

Zara Nuramelia Janah
Lulusan Terbaik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,85

Berbicara mengenai topik riset sarjana, riset yang saya
lakukan adalah penggunaan ﬁtoremediasi dalam
kegiatan budidaya ikan. Topik ini sangat menarik bagi
saya karena mempelajari dan mengamati interaksi
antara unsur tanaman dan hewan, khususnya ikan,
dalam lingkungan perairan yang sama. Saya juga
mengamati mekanisme tanaman dalam upaya
pemulihan kualitas perairan yang dilakukan dalam
kegiatan budidaya ikan. Saya sangat bersemangat
untuk terjun ke dunia pekerjaan yang berhubungan
dengan budidaya perairan setelah lulus kuliah. Selain
itu, saya juga berharap dapat menggunakan ilmu yang
saya miliki untuk berkontribusi dalam kegiatan
penanganan lahan pasca tambang. Namun tidak
menutup kemungkinan saya akan melanjutkan studi
lebih lanjut sebagai magister maupun doktor.

asca lulus dari SMA Budi Mulia Bogor, saya
mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SBMPTN). Saya memilih IPB

University karena saya tertarik terhadap Teknologi Hasil

Ternak. Pada jurusan ini, saya melihat prospeknya yang
baik ke depannya serta almarhum ayah saya yang
dulunya memiliki usaha di bidang peternakan. Di
program studi ini keistimewaannya adalah kita dapat
mengetahui cara mengolah produk hasil ternak dengan
baik sehingga dapat mengoptimalkan proses

Thufail Naufal

pengolahan untuk mendapatkan produk berkualitas

Lulusan Terbaik

dengan harga yang bersahabat.

Fakultas Peternakan
IPK: 3,94

Setelah menjadi mahasiswa, banyak hal menyenangkan
yang saya alami. Saya dapat bertemu dengan banyak
teman serta dosen yang kompeten di bidangnya. Para
dosen tersebut sudah saya anggap seperti orang tua
sendiri karena sudah banyak mengajarkan serta
membantu saya dalam berbagai hal. Adapun rasa duka
yang saya alami adalah ketika masa online banyak
sekali materi yang tertinggal terutama dari segi praktik
secara langsung.
Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Charoen
Pokphand Foundation Indonesia. Saya juga pernah
menjadi ﬁnalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
(PIMNAS) ke-34 untuk Program Kreativitas Mahasiswa

bidang Kewirausahaan (PKM-K) 2021 serta ﬁnalis BPC
SCAS IPB University tahun 2019 dan ﬁnalis Lomba
Karya Tulis Ilmiah Agronation UPN "Veteran"
Yogyakarta 2019.
Di tingkat Internasional, saya pernah meraih Juara 2
paper competition in the International Students
Conference Program 2020. Saya berharap dapat segera
menyelesaikan program fast track saya serta segera
mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang berkualitas
dan bonaﬁd.
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Hal. 5

LULUSAN TERBAIK

berkesempatan menjadi asisten Praktik Lapang
Kehutanan (PLK) 2021 di Hutan Pendidikan Gunung
Walat selama dua minggu.
Saya memilih jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan
dan Ekowisata (KSHE) karena saya sangat suka
berpetualang dan suka menjelajahi tempat-tempat
wisata alam yang ada di sekitar tempat tinggal. Saya
juga tertarik mempelajari ﬂora dan fauna. Saya berpikir,
kecintaan saya terhadap alam ini akan lebih lengkap

Rifki Setiadi Junianto
Lulusan Terbaik
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,91

dan bermanfaat apabila saya dapat memahami
bagaimana cara kerja alam dan peran manusia di
dalamnya. Hal ini mendorong saya untuk mengambil
jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata.
Alasan lain adalah karena Fakultas Kehutanan dan
Lingkungan IPB University merupakan Fakultas

S

aya berasal dari Kabupaten Wonosobo dan
merupakan lulusan dari SMA Muhammadiyah
Wonosobo. Ayah saya bekerja sebagai pedagang

kaki lima dengan menjajakan siomay di sekitar alunalun Wonosobo. Penghasilan yang diperoleh tidak
menentu, rata-rata Rp 50.000 tiap harinya. Ibu saya
bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk menambah
penghasilan, terkadang ibu saya bekerja serabutan
dengan menjadi pengupas bawang atau tukang setrika
baju harian.
Selama menempuh pendidikan di IPB University, saya
menerima beasiswa Bidikmisi dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pernah mendapatkan
penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Bidikmisi
tahun 2019. Untuk kegiatan non akademik, saya aktif di
Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan
dan Ekowisata (Himakova), Dewan Perwakilan
Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (DPM
Fahutan), dan Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka (UKM
Pramuka). Selain itu, saya pernah menjadi asisten
praktikum pada tiga mata kuliah di Fakultas Kehutanan

Kehutanan terbaik di Indonesia.
Berkuliah di KSHE merupakan salah satu pengalaman
terbaik sepanjang hidup saya. Saya mendapatkan
begitu banyak pengetahuan dan pendidikan mengenai
sumberdaya alam dan lingkungan dari dosen-dosen
terkemuka yang sangat ahli dalam bidangnya. Proses
belajar mengajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas.
Transfer pengetahuan seringkali dilakukan di luar kelas,
seperti mengunjungi tempat wisata, kebun binatang,
dan taman nasional. Selain memperoleh pengalaman
yang sangat menyenangkan, hal ini membuat saya lebih
bangga dan cinta terhadap Indonesia.
Setelah lulus saya tertarik untuk berkarier dan bekerja
secara profesional di lembaga penelitian, khususnya
yang berkaitan dengan teknologi perbanyakan
tumbuhan. Saya berharap pekerjaan yang nantinya saya
pilih dapat berkontribusi terhadap konservasi
biodiversitas Indonesia. Saya juga memiliki keinginan
agar dapat melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2
di universitas luar negeri di bidang ilmu tumbuhan
(botani).

dan Lingkungan serta satu mata kuliah di Program
Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU). Saya juga
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Hal. 6

LULUSAN TERBAIK

S

aya berasal dari Kota Tangerang Selatan, Banten
dan bersekolah di SMAN 7 Kota Tangerang
Selatan. Saya berhasil masuk IPB University

melalui jalur SNMPTN.
Saya sangat tertarik dengan ilmu teknologi pangan
sehingga saya memilih program studi ini. Di program
studi ini ilmu yang dipelajari merupakan ilmu yang
sangat aplikatif, beragam, dan dekat dengan kehidupan
sehari-hari. Ilmu yang didapatkan tidak akan pernah
lekang oleh waktu karena sampai kapan pun akan selalu
bisa diterapkan demi keberlangsungan hidup umat
manusia. Saya dapat dengan jelas memahami bahwa
banyak sekali tahapan proses dan keterlibatan banyak
stakeholder agar suatu produk pangan dapat disajikan

As Syifa Amanda Putri
Lulusan Terbaik
Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,90

di hadapan para konsumen dengan mutu dan
keamanan yang baik.
Hal yang istimewa dan sangat berkesan selama

kuliah dan praktikum yang sangat padat ditambah
dengan tugas, project, dan laporan praktikum yang

berkuliah di program studi ini, saya dibimbing dan

cukup banyak. Sehingga kami para mahasiswa dituntut

dididik oleh dosen yang ahli dalam berbagai bidang,

untuk bisa mengatur waktu antara kegiatan akademik

profesional, dan memotivasi. Sehingga saya tidak hanya

dan non akademik yang juga cukup padat. Tantangan

diberikan bekal mengenai ilmu perkuliahan, namun juga

lainnya adalah program pembelajaran yang dilakukan di

ilmu mengenai kehidupan selama proses pembelajaran.

IPB University sering kali berbasis project based learning

Selama berkuliah di IPB University, banyak sekali suka

dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan setiap

dan critical thinking, sehingga kami para mahasiswa
duka yang saya rasakan. Beberapa hal utama yang saya

persoalan dan projek yang diberikan selama proses

sukai selama berkuliah di IPB University diantaranya

pembelajaran.

adalah atmosfer perkuliahan yang sangat kondusif dan
saling mendukung satu sama lain, sehingga saya

Setelah lulus, saya berencana untuk bisa bekerja di

terpacu dan semakin semangat untuk menimba ilmu di

perusahaan FMCG atau FnB sebagai management

kampus tercinta ini. Selain itu, saya bisa bertemu

trainee agar bisa melanjutkan karir di bidang research

dengan teman-teman dari seluruh Indonesia dengan

and development specialist, QA/QC specialist, atau

berbagai kepribadian, pengalaman dan latar belakang.

production specialist. Hal tersebut saya lakukan dengan

Hal tersebut benar-benar membantu saya untuk

tujuan mendapatkan pengalaman dan tabungan yang

berkembang dan memiliki banyak pengalaman baru

cukup untuk bisa membantu perekonomian keluarga.

selama berkuliah. Pelayanan yang diberikan oleh staff di
IPB University khususnya di Departemen Ilmu dan
Teknologi Pangan bersifat sangat cepat dan responsif.
Para dosen yang ada di Departemen Ilmu dan Teknologi
Pangan juga merupakan sosok yang sangat penuh
inspirasi dan memotivasi kami selaku mahasiswa.

Setelah itu, saya ingin melanjutkan studi S2 saya di
bidang pangan atau pengembangan bisnis. Sehingga
saya bisa mendapatkan insight dan wawasan yang lebih
luas ke depannya. Saya memiliki cita-cita utama
memiliki pabrik produk frozen food dan lembaga
pendidikan kursus non-formal untuk siswa/i SD-SMA.

Tidak sedikit tantangan yang saya hadapi selama
berkuliah di IPB University diantaranya adalah jadwal
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mendapatkan dua beasiswa sekaligus, yaitu BCA
Finance Peduli tahun 2019 dan Beasiswa Bidikmisi on
going. Tentunya hal ini membuat saya semakin
semangat belajar ketika menjadi mahasiswa, karena
didorong pula oleh tanggung jawab moral yang harus
saya penuhi. Baik itu kepada orang tua yang selalu
mendukung saya dan pihak pemberi beasiswa.

Selvia Dwi Putri Handayani
Lulusan Terbaik
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
IPK: 3,93

S

etelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
2 Tangerang pada tahun 2018, saya berhasil
menjadi salah satu mahasiswa Departemen
Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA) IPB University. Meskipun tergolong
sebagai salah satu ilmu yang sulit untuk dipelajari
karena membutuhkan daya analisis dan critical
thinking yang tinggi, saya memilih kimia karena
merupakan ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat
di berbagai bidang bagi kehidupan sehari-hari.
Salah satu hal yang menjadi favorit saya selama
menjadi mahasiswa IPB University ialah mendapat
teman-teman baru dari berbagai daerah Indonesia
yang tentunya memiliki berbagai macam karakter
yang berkesan. Selain itu, suasana dan lingkungan
belajar di IPB University juga sangat kondusif dan
mendukung saya untuk mengembangkan
kemampuan, baik itu hardskills maupun softskills.
Meskipun begitu, tentunya tetap terdapat tantangan
selama menjalaninya, terutama ketika memahami ilmu
kimia. Namun, kesulitan tersebut dapat teratasi berkat
belajar keras dan kepedulian dosen serta temanteman mahasiswa kimia yang saling membantu ketika
mengalami kesulitan dalam belajar.
Selain itu, tantangan berikutnya ialah saya dihadapkan
pada kenyataan ketika semester tiga tahun 2019. Saat
itu saya harus berusaha lebih keras mendapatkan
beasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan kuliah
sendiri karena perusahaan tempat orang tua bekerja
mengalami kebangkrutan. Akhirnya saya berhasil

Semangat belajar dan berusaha keras ini juga yang
membuat saya aktif mengikuti kegiatan organisasi,
kepanitiaan, dan kompetisi bidang akademik maupun
non-akademik. Selama menjadi mahasiswa, saya aktif
sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Forum for Scentiﬁc Studies (Forces). Saya juga
berkesempatan menjadi ketua Divisi Acara pada Pekan
Ilmiah Mahasiswa Pertanian Indonesia (PIMPI) 2020.
Beberapa prestasi dari lomba yang pernah saya
dapatkan antara lain Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah
Persatuan Mahasiswa Indonesia di Rusia tahun 2019,
Harapan 1 Annual Conference of Economics Forum
tahun 2019, Juara 2 Lomba Esai Nasional PENA 2.0
tahun 2020, Medali Emas Olimpiade Sains Mahasiswa
Nasional bidang Kimia Pelatihan Olimpiade Sains
Indonesia tahun 2020, Kontingen K-MIPA Bidang
Kimia tingkat wilayah tahun 2020 dan 2021, serta
berhasil mendapatkan pendanaan untuk tiga judul
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang PKM-K
dan PKM-RE pada tahun 2021.
Selama menjadi mahasiswa, saya juga aktif menjadi
asisten praktikum mata kuliah Kimia Dasar dan Biologi
IPB pada tahun 2019 hingga 2022, serta asisten
praktikum Kimia Militer Universitas Pertahanan RI
tahun 2022.
Setelah lulus dari IPB University, saya ingin
mengaplikasikan ilmu agar dapat bermanfaat bagi
masyarakat. Selain itu, saya juga ingin berkarir di
bidang industri maupun penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sains.
Jika ada yang bertanya kepada saya, apa salah satu
pencapaian terbesar saya, saya akan menjawab,
berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di IPB
University. Terima kasih IPB University dan jaya selalu!
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P

asca lulus SMA Negeri 3 Surakarta, saya mencoba
peruntungan dengan mendaftar kuliah ke IPB
UNiversity. Saya berasal dari Kecamatan Pasar
Kliwon, Surakarta. Saya bersyukur diterima masuk di
jurusan yang saya minati melalui jalur SBMPTN.
Tantangan kuliah di IPB University membuat saya belajar
menjadi pribadi yang mandiri karena saya harus
merantau dari Solo dan tetap memberikan yang terbaik
walaupun saya jauh dari keluarga.
Kuliah di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Manajemen (FEM) IPB University membuat saya
belajar tentang pilar manajemen. Mulai dari manajemen
keuangan, pemasaran, produksi dan operasi, serta
sumber daya manusia. Di IPB University saya belajar
banyak ilmu yang dapat diaplikasikan di dunia kerja
nantinya.
Semasa kuliah saya sempat menjadi semiﬁnalis di IDEAS
Business Competition batch 6 di Universitas Gadjah Mada
pada tahun 2020. Rencana pasca wisuda, saya ingin
membuat bisnis saya sendiri dengan menerapkan ilmu
yang saya miliki dari dunia perkuliahan. Namun sebelum

Abdillah
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPK: 3,51
itu, saya ingin bekerja di perusahaan dalam bidang
pemasaran terlebih dahulu untuk mengasah kemampuan
yang saya miliki.

mampu menguasai berbagai bidang dalam ilmu gizi.
Tidak hanya gizi klinik melainkan gizi pangan, manajemen
sistem pelayanan makanan, dan analisis zat gizi makro
bahkan mikro. Meskipun begitu, IPB University menuntut
mahasiswanya untuk aktif meningkatkan softskill dengan
ikut kegiatan organisasi maupun kepanitiaan. Tugas yang
padat dan kegiatan organisasi membimbing saya untuk
mampu melakukan manajemen waktu yang baik dan
mampu menjadi seseorang yang berkualitas.

Liska Nurjanah
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,88

P

asca lulus SMAN 1 Cibadak, Sukabumi, saya
berhasil diterima di Program Studi Ilmu Gizi
melalui jalur SNMPTN. Hal tersebut sangat saya
syukuri terlebih saya berasal dari keluarga sederhana.
Goncangan pandemi COVID-19 sangat berdampak
terhadap ekonomi keluarga kami dan menyebabkan
penghasilan orangtua merosot drastis.
Saya sangat bersyukur karena selama kuliah mendapat
beasiswa meski tidak secara penuh. Beasiswa-beasiswa
yang pernah saya terima yaitu beasiswa Pemerintah
provinsi Jawa Barat tahun 2018, Beasiswa Peningkatan
Prestasi Akademik (PPA) periode Juli-Desember 2019,
Beasiswa YAPI Leader Inovatif (LI) 2021 Batch I dan
Beasiswa terdampak COVID-19 Semester ganjil dan
genap 2020/2021.
Semasa kuliah, saya juga pernah meraih Juara 2 Dietetic
Contest Nutrifest 2021, Finalis Dietetic Contest Sci-Fi
Neutron 2020 dan Finalis National Nutrition Olympiad
(N2O) Sci-Fi Neutron 2020.
Banyak tantangan yang dihadapi saat kuliah di Program
Studi Ilmu Gizi IPB University. Bagi saya, Departemen
Ilmu Gizi memang menuntut mahasiswanya untuk

Sedari awal, saya gemar dengan pelajaran kimia dan
biologi terutama bagian ﬁsiologi manusia. Sebelumnya,
saya sempat tertarik untuk menempuh pendidikan di
bidang kedokteran. Namun, karena satu dan lain hal
akhirnya saya menemukan departemen Ilmu gizi yang
cukup sesuai dengan minat saya dan setelah melakukan
riset, Ilmu Gizi IPB University adalah prodi gizi terbaik di
Indonesia.
Dalam prodi ini, membahas bagaimana makanan dalam
tubuh yang ternyata tidak selesai hanya setelah
dimakanan. Makanan di dalam tubuh, dicerna, bahkan
peranan zat gizi hingga dalam lingkup sel pun dijelaskan.
Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya peran zat gizi
dalam mendukung kehidupan.
Menurut saya, dalam bidang gizi klinik, seorang ahli gizi
itu tidak kalah keren dari seorang dokter karena saya
dapat melakukan diagnosis gizi tersendiri dan
memberikan intervensi diet maupun konsultasi sehingga
dapat membantu meningkatkan status kesehatan
seseorang. Terdapat keunggulan Program Studi Ilmu Gizi
IPB University dibandingkan di perguruan tinggi lain yaitu
cakupan kompetensi gizi lebih luas, tidak hanya gizi
klinik, melainkan terdapat kompetensi di bidang gizi
masyarakat, sistem pelayanan makanan, dan gizi pangan
wilayah sehingga peluang karir setelah lulus nanti bisa
lebih luas.
Rencananya, pasca wisuda saya ingin bekerja di industri
makanan atau rumah sakit. Saya bercita-cita melanjutkan
studi profesi dietisien dengan beasiswa sehingga setelah
lulus pendidikan profesi nantinya mampu mendirikan
klinik konsultasi gizi mandiri dan usaha di bidang
makanan.
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S

etelah lulus SMA Padang Panjang Kabupaten
Solok, Sumatera Barat, saya mendaftar melalui
jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi

Negeri (SBMPTN) pada program studi Sekolah Bisnis
IPB University. Di Sekolah Bisnis, saya mendapatkan ilmu
yang membuka mindset tentang dunia
entrepreneurship melalui proses pembelajaran berupa
teori dan praktik yang komprehensif. Di Sekolah Bisnis
IPB University juga dilengkapi dengan fasilitas yang
lengkap serta dosen yang berpengalaman di
bidangnya.
Merantau jauh dari tanah kelahiran menjadi duka
tersendiri yang saya rasakan saat kuliah. Akan tetapi

Nadya Yona Eka Putri
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis
IPK: 3,80

banyak pula suka saat menjalani kuliah di IPB University.
Saat kuliah, saya banyak bertemu orang baru dari
berbagai daerah yang berbeda suku, bahasa, dan
karakternya. Di IPB University, saya juga bisa bertemu
langsung dengan orang-orang hebat yang ahli di
berbagai bidang. Hal ini menjadi value tersendiri berupa
channel yang membantu langkah saya menjadi
entrepreneur yang sukses.
Pasca wisuda, saya ingin bekerja di perusahaan startup

perusahaan besar. Seiring itu, saya juga akan mencoba
memulai bisnis sendiri sebagai langkah awal saya
mewujudkan cita-cita menjadi entrepreneur yang
mempunyai banyak lini bisnis.
Berkuliah di IPB University memberikan saya
pengalaman dan bekal yang sangat berharga untuk
masa depan saya.

sambil belajar bagaimana merintis dan
mengembangkan bisnis untuk tumbuh menjadi

Shaﬁra Bilqis Annida
Lulusan Terbaik
Magister Sains
IPK: 4,00

S

Teknologi Perikanan Laut. Terima kasih saya
ucapkan pada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat yang juga turut
membiayai penelitian tesis saya. Penelitian saya
berkaitan dengan perikanan glass eels di perairan
Sukabumi. Saya merasa bersyukur dapat
bergabung dengan tim penelitian yang solid,
saling bahu-membahu dan berorientasi pada
progres. Saya sadar bahwa perjalanan belum
berakhir di sini. Saya memiliki keinginan yang kuat
untuk melanjutkan studi S3 ke Jepang. Semoga
Allah memberikan jalanNya. Ke depannya
mungkin tidak mudah, namun guru saya selalu
mengatakan, "There's no royal road to be success".
Terus berusaha adalah jalan terbaik.

uatu kebanggaan kembali menyandang
status alumni dari IPB University. Kali ini
sebagai Alumni Magister Sains bidang
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K

uliah di IPB University memberikan pengalaman
yang mendebarkan, menyenangkan dan
mengharukan dari awal proses pendaftaran,
perkuliahan sampai proses kelulusan. Saya merasakan
bahwa IPB University mampu melakukan inovasi dan
adaptasi pada proses perkuliahan terlebih ketika
berlangsungnya pandemi COVID-19.
Kampus IPB University mampu menciptakan lingkungan
perkuliahan yang nyaman dengan dosen-dosen yang
selalu mengedepankan profesionalisme dan
kekeluargaan.
Saya memperoleh kesempatan untuk melanjutkan ke
program doktor pada program studi Ilmu Produksi dan
Teknologi Peternakan (IPTP) Sekolah Pascasarjana IPB
tahun 2018. Saya mendapat beasiswa pendidikan
pascasarjana dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan (Pusbindiklat) Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT). Alasan saya memilih
program studi tersebut karena ilmu-ilmu yang akan
saya peroleh nantinya sesuai dengan kegiatan
penelitian dan perekayasaan di tempat instansi saya
bekerja.
Program Studi IPTP IPB University memiliki mata kuliah
yang memberikan kesempatan kepada saya untuk
memperbarui, mempelajari dan mengembangkan
keahlian teknis terkait perkembangan penelitian ke
depan. Saya akan menerapkan keilmuan yang diperoleh
khususnya di bidang peternakan pada instansi tempat

Santoso
Lulusan Terbaik
Program Pendidikan Doktor
IPK: 4,00
mengabdi yang saat ini sudah terintegrasi ke dalam
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Saya mulai menempuh pendidikan dari sarjana, profesi
dokter hewan, sampai ke jenjang magister (S2) di
Fakultas Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB
University. Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi memberikan tantangan kepada saya untuk
mendalami molekuler khususnya pada pemuliaan dan
genetika sapi lokal Indonesia. Pendekatan molekuler
pada fertilitas sapi pejantan mampu memberikan
dukungan terhadap usaha-usaha peningkatan
produktivitas dan populasi sapi lokal Indonesia.
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