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Dengan status sebagai produsen ilmu pengetahuan, maka 

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

mengajak para dosen, peneliti, mahasiswa, dan alumni IPB 

University untuk terus-menerus dan serius mengembangkan 

riset, publikasi ilmiah, dan inovasi dengan semangat baru, 

yakni semangat untuk menginspirasi dunia, semangat untuk 

memberi sesuatu untuk dunia, dan semangat untuk andil 

dalam perubahan dunia.

 

 

Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB University dapat 

terus meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang 

telah ada untuk kemajuan almamater. Untuk diketahui bahwa 

sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB University telah 

memiliki 174.621 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.

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 16 Februari 2022, 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 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.

 

Assalamu'alaikum 

wr.wb.

 

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.

SAMBUTAN REKTOR
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Para calon wisudawan IPB University Tahap III Tahun 

Akademik 2021/2022 mendapatkan pembekalan karir 

secara daring. Acara tersebut terselenggara atas 

kerjasama Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

Karir (DitmawaPK) dengan Sekolah Vokasi IPB dalam 

Studium General Pra Wisuda Sekolah Vokasi, Selasa 

(15/02). 

Nur Fajri Rahmawati, SP CRS, Senior Manager Recruitment 

and Training -  DitmawaPK IPB University 

menginformasikan terkait persiapan dan eksplorasi karier. 

Menurutnya, persiapan karier membutuhkan waktu yang 

tidak singkat sehingga harus dimulai sedari dini. 

"Karier bersifat jangka panjang sehingga para mahasiswa 

harus mulai menyadari minat dan bakat apa yang sejalan 

dengan kariernya," katanya.

Ia melanjutkan, para lulusan harus memiliki fleksibilitas 

tinggi terutama di era ketidakpastian yang semakin sulit 

diprediksi. Tidak hanya itu, dunia industri telah memasuki 

era metaverse sehingga

personal branding juga penting untuk membangun karier. 

Pembekalan karier kali ini tetap mengundang antusias 

para peserta walau digelar secara daring. Kegiatan ini 

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para calon 

wisudawan dan skill yang lebih baik. Terutama dalam 

mencapai kenyamanan dalam berkarir. 

"Penggunaan platform digital harus dimanfaatkan dengan 

baik sehingga memiliki jejak digital yang luar biasa. 

Tentunya harus memiliki relevansi dengan kebutuhan 

audiens disusul dengan kualitas branding," terangnya. 

Sementara itu, penulis buku motivasi best seller sekaligus 

alumnus IPB University, Indra Sugiarto turut memberikan 

inspirasi. Buku-buku motivasi yang telah diterbitkannya 

antara lain Taman Berjuang, Tumbuh dari Luka, dan Berlari 

di Tengah Hujan. Ia bercerita terkait manfaat apa saja yang 

telah ia peroleh setelah berkuliah di IPB University hingga 

kini ia berkarier sebagai entrepreneur dan content creator.

Indra mengaku, berkuliah di IPB University juga telah 

mengubah cara pandangnya dalam berpikir kreatif. 

Tentunya, di dunia bisnis memerlukan kreativitas tinggi 

untuk tetap bertahan. Ia juga bertekad untuk membantu 

para siswa SMA untuk menata karier sejak dini. Ia 

mengaku, caranya dengan menggunakan prinsip blue 

ocean dan memanfaatkan platform digital.

Ia pun mengaku tidak menyangka bahwa kemampuan 

public speaking yang telah ia asah sedari awal kuliah telah 

mengantarkannya sebagai penulis inspirasional. "Jadi coba 

lihat atau aware dengan apa yang kita sampaikan. Kira-

kira hanya memberi informasi atau impact,” katanya ketika 

memberi tips menjadi public speaker yang baik. (MW)

Ia juga menegaskan, sejak masih menjadi mahasiswa, 

seseorang sudah harus mulai menggali keunikan dan 

minat dalam menentukan jenjang kariernya. Dengan 

mengasah minat dan kemampuan yang dimiliki, jiwa 

entrepreneur juga ikut terpupuk. Hasilnya, didapatkan 

career sweet spot atau kenyamanan dalam berkarir. Hal ini 

karena karier yang dimiliki sesuai dengan minat dan semua 

kebutuhan diri terpenuhi. 

“Bekerja dengan passion atau minat akan lebih mudah dan 

akan lebih nikmat menjalaninya karena ada ketertarikan 

yang kuat dan ada rasa menyenangkan ketika kita 

mengerjakan hal tersebut,” ungkapnya.

Founder dan CEO PT Inspirasi Masuk Kampus itu telah 

memupuk bakat entrepreneurnya sejak memasuki bangku 

kuliah di Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University. Sejak masih 

kuliah, Indra mulai aktif mengajar mata pelajaran kimia 

hingga berfokus pada bisnis tutor. Ia mengaku, 

kemampuan public speaking dan berbisnis tidak jauh dari 

peran IPB University dalam mendidik mahasiswanya.

Penulis Best Seller Lulusan IPB University 

Berikan Inspirasi pada Para 

Calon Wisudawan
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Ketua Himpunan Alumni (HA) IPB University, Walneg S Jas 

turut mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Ia 

menyambut secara simbolis bergabungnya para 

wisudawan ke dalam HA IPB University.

Menurutnya, growth mindset merupakan cara pandang 

baru agar selalu optimis dan memiliki kepercayaan demi 

pengembangan diri. Kekuatan tersebut menjadi modal 

agar mampu menciptakan inovasi baru. Kolaborasi juga 

menjadi jembatan untuk menciptakan inovasi unggul dan 

sebagai modal untuk menginspirasi masyarakat.

“Selamat datang di rumah besar keluarga Himpunan 

Alumni, kami tunggu kontribusi dan kebersamaan dari 

saudara-saudara wisudawan hari ini,” tuturnya.

PB University gelar Wisuda Tahap III Tahun Akademik 

I2021/2022, Rabu (16/2) secara daring. Prosesi 

bersejarah tersebut tetap digelar di Grha Widya 

Wisuda (GWW), Kampus Dramaga dengan dihadiri oleh 

perwakilan wisudawan dari masing-masing strata. 

Rektor IPB University membuka sidang terbuka dan 

mewisuda sebanyak 800 wisudawan yang terdiri dari 564 

lulusan program pendidikan sarjana, 187 lulusan program 

pendidikan magister dan 49 lulusan program pendidikan 

doktor. 

Dalam sambutannya, Prof Arif Satria, Rektor IPB 

University memberikan beberapa pesan penting bagi para 

wisudawan. Menurutnya, era big data kini berkembang 

menjadi smart science data centric. Belum lagi hadirnya 

metaverse sebagai wujud berkembangnya dunia virtual. 

“Lulusan IPB University harus menjadi pembelajar yang 

tangkas dan pembelajar sejati. Setiap tempat dianggap 

sebagai sekolah. Pembelajar handal harus mampu 

menghadapi berbagai perubahan di era disrupsi,” 

terangnya. Ia menambahkan, kecepatan belajar 

merupakan kemampuan yang penting sehingga lulusan 

IPB University dapat menjadi trendsettter perubahan. 

Terutama di era disrupsi 4.0, kepekaan terhadap sinyal 

perubahan diikuti dengan growth mindset sangat 

penting.

“Kami berharap para wisudawan adalah insan-insan yang 

berintegritas kuat dan memiliki keinginan untuk 

menginspirasi. Dengan kita terus menginspirasi, kita akan 

terus memberikan energi positif bagi bangsa ini untuk 

mengarah kepada kemajuan,” kata Prof Arif Satria.

Ia menyebutkan HA IPB University bersifat guyub dan 

cair, tidak ada dikotomi. Sehingga semua alumni baik 

sarjana, diploma hingga pascasarjana akan disambut baik 

dan ditunggu keaktifannya. “Dengan hadirnya tatanan 

dunia baru, wisuda kali ini akan berbeda dengan prosesi 

wisuda pada periode-periode sebelumnya. Para 

wisudawan dituntut untuk memiliki kompentensi dan 

mindset berbeda dan unik. Saya yakin bahwa alumni IPB 

University merupakan orang-orang yang memiliki potensi 

besar, bahkan dapat mempengaruhi berbagai perubahan 

di masa datang,” katanya.

Alumni IPB University, lanjutnya, telah ditempa secara 

unik agar dapat menginspirasi masyarakat dan memiliki 

nilai adaptasi hingga inovasi yang tinggi. 

“Nilai-nilai yang ditanamkan IPB University sebagai 

kampus berintegritas dapat diimplementasikan. Saya 

berharap para alumni dapat memperkuat kompetensi 

yang adaptif dan kompetitf di era disrupsi. Serta 

memperkuat jejaring sebagai kunci menuju kesuksesan,” 

tandasnya. (MW/Zul)

Ia berpesan dengan satu istilah yakni “Jas Muter” yang ia 

sebut sebagai “jangan sekali-kali melupakan almamater”. 

Ia berharap para alumni dapat selalu ingat akan 

almamater yang dicintai dan memimpin dunia. 

IPB University Gelar Wisuda Tahap III 
Secara Daring, Lepas 800 Wisudawan
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Tantangan yang saya alami saat kuliah adalah 

bagaimana menyeimbangkan waktu untuk kuliah, 

organisasi, dan diri saya sendiri. Selama pandemi, 

tantangan saya berubah menjadi bagaimana saya tetap 

bisa menjadi lulusan yang kompeten walaupun kuliah 

secara daring. Selain dengan magang, saya bisa 

mengakses belajar banyak dari resources daring di 

seluruh dunia secara gratis, dengan berbekal status 

saya sebagai mahasiswa kedokteran hewan.
S

aya lulus dari SMA Xaverius 1 Palembang dan 

diterima di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) 

IPB University melalui jalur Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Saat itu, 

saya memilih FKH IPB University masih dengan 

pemikiran bahwa dokter hewan identik dengan praktik 

di klinik hewan kecil. Namun, pelajaran yang saya 

terima justru membuka wawasan saya bahwa dokter 

hewan dibutuhkan di berbagai sektor, bahkan sangat 

penting perannya dalam kesehatan manusia dan 

lingkungan.

Selama studi, saya merasa paling tertarik dengan 

bidang kedokteran hewan kesayangan dan mamalia 

eksotik peliharaan. Belajar di FKH IPB University 

mengajarkan saya untuk menjadi dokter hewan 

dengan mengutamakan kerangka berpikir ilmiah. Tidak 

hanya itu, di FKH IPB University juga, diajarkan untuk 

mengutamakan pasien dengan menerapkan 

kedokteran hewan berbasis bukti.

Setelah lulus S1, saya melanjutkan pendidikan di 

Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) FKH IPB 

University untuk menjadi dokter hewan. Ke depannya, 

saya berharap dapat melanjutkan pendidikan di bidang 

nutrisi hewan kesayangan, karena expertise di bidang 

ini masih sangat jarang di Indonesia.

Ribka Vania Rusli
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,89
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Selama kuliah saya juga pernah mendapat beasiswa 

Bhakti BCA. Setelah lulus kuliah, saya berencana ingin 

bekerja menjadi seorang praktisi lanskap dan 

melanjutkan studi.

P
asca lulus dari SMA Negeri 3 Kuningan, masuk 

IPB University menjadi rencana studi saya 

selanjutnya. Waktu itu saya mengikuti jalur 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN). Saya bersyukur karena diterima di 

Departemen Arsitektur Lanskap sesuai dengan minat 

saya.

Kuliah di IPB University sangat berdampak bagi diri 

saya. Selama berkuliah, saya dapat menambah ilmu, 

pengalaman, jejaring, serta memberikan pendewasaan 

dalam berpikir. Kuliah di Departemen Arsitektur 

Lanskap IPB University merupakan salah satu cita-cita 

saya karena arsitektur lanskap sangat terkait dengan 

alam di mana manusia dan alam tidak dapat 

terpisahkan. Di Departemen Arsitektur Lanskap IPB 

University, saya belajar mengenai desain, perencanaan, 

tanaman, pengelolaan hingga ekologi lanskap 

sehingga cukup komprehensif sebagai bekal untuk 

menjadi praktisi lanskap.

Iim Patriya 
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,88

Hal. 4



LULUSAN TERBAIK

Pasca lulus dari SMA Negeri 9 Bogor, saya 

mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan pilihan 

Program Studi Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Saya 

bersyukur bisa lolos seleksi dan bisa kuliah di IPB 

University. 

 

Program studi Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan telah 

memberikan wawasan kepada saya mengenai 

kebutuhan nutrisi ternak, tata cara melakukan formulasi 

pakan, proses-proses pembuatan pakan, teknologi 

pengolahan pakan, dan juga sistem pemberian pakan 

ternak. Kegiatan kuliah maupun praktikum yang seru, 

bisa belajar dari pengajar-pengajar terbaik di 

bidangnya, serta lingkungan belajar yang nyaman 

membuat saya sangat senang menghabiskan masa 

kuliah saya di Fakultas Peternakan IPB University. 

Banyak ilmu dan teman yang telah saya dapatkan 

selama kuliah di Fakultas Peternakan.

Ester Ayu Nadeak
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan
IPK: 3,88

Departemen Teknologi Hasil Perairan tentunya 

menuntun saya untuk mengejar mimpi berkarir di 

dalam dunia industri. Mimpi saya sendiri 

dilatarbelakangi oleh besarnya potensi sumber daya di 

Indonesia, khususnya sumber daya perairan yang perlu 

dikembangkan hingga tahap komersialisasi.

Menjadi bagian dari mahasiswa IPB University tentunya 

bukan hal yang mudah. Saya memerlukan waktu untuk 

beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial 

IPB University yang dinamis. Kultur dan sistem 

pendidikan menuntut mahasiswa untuk bekerja dengan 

cepat dan tepat demi menyelesaikan berbagai tugas 

dalam waktu yang relatif singkat. Lingkungan sosial di 

IPB University juga mengubah diri saya menjadi pribadi 

yang lebih terbuka.

Selama masa studi di Departemen Teknologi Hasil 

Perairan, saya belajar tentang banyak hal. Bukan hanya 

mengembangkan pemahaman dalam pengolahan 

produk perikanan, namun lebih dari itu. Saya juga 

belajar tentang bagaimana mengembangkan pola pikir, 

memecahkan masalah, dan menjadi pribadi yang 

analitis.   

S
aya lulus dari SMAN 1 Wonosobo dengan masa 

studi dua tahun karena tergabung dalam kelas 

akselerasi. Alhamdulillah, saya mendapat 

peringkat yang cukup baik di sekolah sehingga dapat 

mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Saya juga 

bersyukur mendapat beasiswa Bidikmisi sehingga dapat 

meringankan beban finansial kedua orang tua.

Nurul Isnaini
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,87
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LULUSAN TERBAIK

Perjalanan yang saya tempuh selama berkuliah tentu 

penuh rintangan dan perjuangan. Namun demikian, ketika 

diingat lagi nyatanya meninggalkan kesan yang mendalam. 

Lingkungan belajar dan segenap dosen yang ahli di 

bidangnya mampu menciptakan suasana yang kondusif 

sekaligus menantang, sehingga saya terpacu untuk belajar 

lebih giat selama perkuliahan. Banyaknya fenomena dan 

pengetahuan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari membuat ilmu seputar pangan semakin 

menarik untuk saya pelajari. Sayangnya, pandemi COVID-

19 berdampak terhadap jalannya kegiatan praktikum yang 

merupakan bagian teristimewa dan paling ditunggu-

tunggu oleh para mahasiswa di ITP. 

S
aya merupakan alumnus dari SMA Labschool 

Kebayoran (Jakarta). Program Studi Teknologi 

Pangan menjadi jawaban atas kebimbangan saya 

dalam memilih jurusan kuliah ketika di penghujung sekolah 

saya. Saya bersyukur, tes tertulis Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menjadi pintu masuk 

saya di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), IPB 

University. 

Tidak terbatas di dalam ruang kuliah dan laboratorium saja, 

berbagai kegiatan kemahasiswaan yang agendanya tidak 

kalah padat dengan kegiatan perkuliahan mendorong saya 

untuk keluar dari zona nyaman dan belajar mengatur 

waktu. Di kampus IPB University, saya berkesempatan 

untuk bertemu dengan beragam individu yang 

mengajarkan saya cara berempati dan menghadapi pribadi 

dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

Semoga pengetahuan dan keterampilan yang telah saya 

peroleh di IPB University, khususnya dari Program Studi 

Teknologi Pangan bisa membawa manfaat tidak hanya 

untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. 

Apabila tawaran beasiswa dapat saya peroleh, maka saya 

ingin melanjutkan studi di luar negeri sesuai dengan 

harapan orang tua. Saya berharap, dengan pengembangan 

skill dan pembaruan ilmu secara kontinu, gelar Sarjana 

Teknologi Pangan yang saya peroleh memang layak saya 

dapatkan. Terakhir dan yang paling penting saya berharap 

di mana pun, kapan pun, dan apapun jalan yang saya pilih 

selanjutnya, saya berusaha mampu membuat kedua orang 

tua saya bangga.

Ketertarikan terhadap kimia dan biologi terapan 

mengantarkan saya ke Program Studi Teknologi Pangan. 

Pembelajaran bersama segenap dosen dengan bidang 

keahlian yang berbeda membuat ilmu yang saya peroleh 

sangat beragam. Penerapan ilmu yang tidak terbatas 

membuat pengalaman belajar di ITP IPB University menjadi 

sangat menarik, karena pengetahuan yang diterima 

mampu menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan hasil eksplorasi jurusan di berbagai perguruan 

tinggi di Indonesia dan minat terhadap pelajaran kimia dan 

biologi ketika di SMA, mengantarkan saya ke disiplin ilmu 

ini. Kabar bahwa Program Studi Teknologi Pangan IPB 

sudah diakui secara internasional oleh IFT dan IUFoST 

semakin membulatkan keyakinan saya atas pilihan jurusan 

sekaligus perguruan tinggi tempat saya akan berkuliah. 

Wisuda-Ku | Edisi Februari/2022 

Rania Qatrunnada 
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,97

Bagi saya, perkuliahan bukan hanya waktu untuk belajar 

saja, tetapi untuk mengembangkan potensi yang ada. 

Waktu perkuliahan juga, merupakan masa untuk 

memikirkan kontribusi nyata ke depannya. Dalam 

mempersiapkan dan mengembangkan potensi diri, saya 

harus dapat mengatur dan memilih prioritas aktivitas yang 

ingin dilakukan dengan waktu yang terbatas.

Selama kuliah, saya mendapat bantuan beasiswa dari 

Regional Championship Scholarship dari Tanoto 

Foundation. Setelah lulus dan wisuda, saya berencana 

bekerja dan studi lanjut. Saya ingin mengejar cita-cita saya 

menjadi dosen dan peneliti di bidang kehutanan.

S
aya lulus dari SMA Plus Taruna Andalan Pangkalan 

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Studi 

selanjutnya yang saya ambil adalah Fakultas 

Kehutanan dan Lingkungan IPB University tepatnya di 

Program Studi Teknologi Hasil Hutan.

Bagi saya, pembelajaran di program studi Teknologi Hasil 

Hutan IPB University membuat saya menyadari bahwa ada 

banyak hal yang harus dipelajari, digali, dan dikembangkan 

dalam bidang kehutanan. Selama empat tahun, saya sangat 

merasakan bahwa dosen di Departemen Teknologi Hasil 

Hutan IPB University selalu memperhatikan dan 

membimbing mahasiswanya dengan penuh kesabaran 

serta selalu mengingatkan mahasiswanya untuk tidak 

berhenti belajar. Bagi saya, perkuliahan di IPB University 

bukan hanya tentang belajar ilmu pengetahuan tetapi juga 

belajar tentang kehidupan yang mendorong untuk 

berkarya bagi masyarakat di masa depan. 

Debora Sitompul
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,92
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Menurut saya, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 

(ESL) merupakan salah satu program studi dengan 

keilmuan yang sangat bermanfaat. Ilmu-ilmu yang 

disajikan di dalamnya, membuka sudut pandang baru 

bagi saya dalam memahami bidang keilmuan 

ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan 

pertanian, sumberdaya, dan lingkungan.

S
aya merupakan alumnus SMA Negeri 1 

Cikampek. Saya mengikuti jalur Ujian Talenta 

Masuk IPB (UTMI). Saya sangat bersyukur 

karena melalui jalur tersebut, saya diterima sebagai 

mahasiswa di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan 

Lingkungan (ESL), Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

(FEM), IPB University. 

Masa-masa saat berkuliah di IPB University, khususnya 

di Departemen ESL, menjadi pengalaman yang sangat 

berharga dan berkesan bagi saya. Beberapa tantangan 

yang saya alami saat berkuliah di IPB University yakni 

adaptasi terhadap lingkungan baru dan sistem 

perkuliahan di IPB University saat awal-awal 

perkuliahan, beberapa tugas yang terasa sulit, serta 

padatnya aktivitas. Namun, semua itu memotivasi saya 

untuk belajar lebih giat dan mendisiplinkan diri. Pada 

akhirnya, saya dapat melaluinya dengan 

menyenangkan bersama sahabat-sahabat yang saling 

mendukung.

Berkuliah di IPB University memberikan kesempatan 

kepada saya untuk mempelajari ilmu-ilmu baru, 

mengembangkan kemampuan dan kapasitas diri, 

berorganisasi, dan bersahabat dengan banyak orang.

Selama masa perkuliahan, saya pernah menjadi asisten 

pada mata kuliah Sosiologi Umum. Selain itu, saya 

juga aktif dalam organisasi Resources and 

Environmental Economics Student Association (REESA) 

sebagai Badan Pengawas Himpunan pada periode 

2018/2019 dan 2019/2020, serta berpartisipasi dalam 

kepanitiaan The 11th Greenbase. Selanjutnya, saya 

juga pernah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM).

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di IPB 

University, saya berencana untuk mulai memasuki 

dunia kerja, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang 

S2.

Muhammad Iqbal Oktaviandri
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,91

S
etelah menyelesaikan sekolah di  SMA Negeri 2 

Jakarta, saya sangat menyukai dunia komputer. 

Hal ini mendorong saya memilih IPB University 

melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN) dengan jurusan Ilmu Komputer. 

Selama kuliah, saya mendapat beasiswa melalui Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 

Selama kuliah di IPB University, menjadi tantangan 

buat saya karena kuliah di perantauan. Namun 

demikian, kondisi ini membuat saya belajar hidup 

mandiri khususnya dalam mengatur waktu di tengah 

berbagai peluang dan kesempatan yang diberikan 

selama berkuliah. Berkat adanya komunitas yang 

difasilitasi Departemen Ilmu Komputer IPB university, 

saya menjadi paham bahwa pelajaran dari kuliah saja 

sangat tidak cukup untuk dapat bersaing apalagi 

stand out di industri sehingga kondisi ini menantang 

saya untuk terus menjadi pembelajar dan mencari 

lebih banyak peluang serta belajar toleransi agar bisa 

membaur, belajar, dan berkembang bersama dalam 

komunitas.

Pasca wisuda nanti, saya berniat bekerja di perusahaan 

untuk mendapat pengalaman lebih dan mengambil S2 

jika ada kesempatan dan beasiswa. Saya sangat ingin 

menjadi seorang programmer sekaligus problem 

solver yang up to date dan bisa membantu 

menyelesaikan problem-problem riil dengan 

implementasi teknologi terbaru.
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Dhana Dhira
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,93
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Bagi saya, IPB University is the best campus for me. 

Kampus IPB University juga menjadikan saya memiliki 

potensi untuk terus belajar dan mencoba hal baru, 

bekerja, dan berwirausaha yang baik. Sebelum lulus, 

saya pun sudah memiliki banyak pengalaman bekerja 

di lapangan mengabdi kepada masyarakat.

Walaupun saya merasa setiap harinya padat berkuliah, 

mengajarkan saya untuk pandai mengatur waktu dan 

bekerja dengan baik. Walaupun saya pulang-pergi IPB 

University ke rumah semenjak semester 3, yang 

perjalanannya itu 45 menit menggunakan motor, saya 

tetap bisa menjalaninya karena niat dan semangat 

saya walaupun ada titik lelahnya. Tetapi, alhamdulillah 

saya sampai di titik ini, saya bisa mewujudkan mimpi 

atau cita-cita saya dan keluarga terutama almarhumah 

mama saya yang sudah wafat saat 2017 lalu. Saya pun 

bisa lulus menjadi sarjana dan saya menuliskan 100 

mimpi saya saat masih di tingkat pertama salah 

satunya ingin lulus cumlaude dan menjadi lulusan 

terbaik. Semua ini berkat doa dan dukungan juga dari 

keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang sekitar 

yang menyayangi saya. Semoga setelah lulus ini saya 

bisa menggapai cita-cita saya yang lainnya, yaitu ingin 

bekerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. Saya juga ingin tetap 

bisa mengabdi di desa kelahiran saya yaitu desa 

Sukamantri yang saat ini memberikan banyak saya 

peluang dan pengalaman bekerja. 

Saya bisa memiliki potensi ini karena saya belajar di 

IPB University dengan dosen-dosennya yang hebat 

yang mau mendengarkan saran atau masukan 

mahasiswanya. Salah satunya adalah saya 

menyarankan dosen mengabdi selain KKNT di desa 

Sukamantri. Saya juga berkesempatan mengikuti 

program Data Desa Presisi di desa Sukamantri tahun 

2020 dan Tapanuli Utara tahun 2021. Hanya saja 

memang menjadi tantangan untuk saya sendiri 

bagaimana saya harus mau terus belajar dan menjalin 

hubungan kerja sama baik dengan dosen. Tantangan 

lainnya adalah ketika menulis skripsi harus 

mengangkat topik yang benar-benar baru namun 

hasilnya harus berkualitas.  

S
aya merupakan alumnus dari SMAN 4 Bogor. 

Saya berkesempatan melanjutkan studi di 

Departemen Sains Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat (SKPM) IPB University. 

Saya lahir dan besar hingga saat ini di Bogor. 

Dari awal hingga akhir studi saya di IPB University, 

proses pembelajarannya bagus sekali. Pertama, saya 

nyaman dengan fasilitas kampusnya, walaupun saya 

saat itu setiap harinya kuliah mengelilingi kampus IPB 

University untuk berpindah-pindah kelas. Namun 

demikian, saya menjadi mengetahui wilayah IPB 

University setiap fakultasnya dan mengenal banyak 

teman yang berbeda jurusan. Kedua, IPB University itu 

disiplin dalam waktu maupun seluruh hal yang ada 

aturannya. Hal ini mengajarkan saya untuk memiliki 

kebiasaan baik yaitu disiplin. Ketiga, ada sistem mayor 

minor sehingga bisa menambah keilmuan. Keempat, 

seru juga dengan banyak praktik di lapangan apalagi 

terkait kemasyarakatan, pedesaan, dan pertanian. 

Kelima, banyak sekali kegiatan non-akademik yang 

saya ikuti sehingga dapat meningkatkan soft skills. 

Dulu saya benar-benar berjuang untuk bisa masuk IPB 

University, karena saya ingin sekali kuliah di IPB 

University sejak SMA. Saat ada pengumuman 

beasiswa Bidikmisi, saya mendaftar dengan meminta 

restu mama saya (sekarang almarhumah) dan papa 

saya. Walaupun saat itu saya mengurus semua 

pendaftaran kuliah dan beasiswa sendiri tanpa di 

dampingi orang tua. Dengan keyakinan tinggi, saya 

berhasil masuk IPB University.

Kuliah di IPB University memberi saya banyak 

pengalaman menarik. Mulai dari asrama dan Program 

Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) yang sangat 

memberikan saya pengalaman, wawasan, teman, dan 

pembelajaran budaya baru karena bersama teman-

teman dari seluruh Indonesia. Mata kuliah yang 

diajarkan merupakan mata kuliah umum namun 

penting untuk menunjang semua jurusan. 

Nilam Neovani 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,88
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When considering the right college to pursue, I needed 

one that could provide the most value in return for the 

investments I've made. Gratefully I found this in IPB 

School of Business. Through this program, students 

received comprehensive knowledge of business from 

entrepreneurship, marketing, human resources, and 

other advanced courses. 

I studied at SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan 

and took science studies. During my 2-years of high 

school, I thought a lot about my future life and 

career goals. Choosing a School of Business is right for 

me to create my own success. As a person who got a 

chance to pursue her bachelor degree in one of the best 

campuses in Indonesia, I would like to contribute and 

give a real impact in society. The valuable knowledge I 

have gained so far must be passed on to the next 

generation. I want to influence change and make a 

positive difference in the community. I want to build a 

'river' that flows a million benefits for everyone

The classroom experience was enticing! Students were 

encouraged to develop critical and creative thinking 

through project-based tasks and group discussions. For 

specific courses, smaller class sizes helped me to focus 

and engage in the learning. All the lecturers were so 

helpful and motivating. It's really exciting to learn from 

leading experts in a field that I'm passionate about. 

My experience in the School of Business has been 

wonderful and has lots of courses to practice our 

entrepreneurial mindset. Students get themselves 

participated in field projects assigned by the lecturers to 

build real experiences and explore opportunities in 

challenging markets. 

After graduating from University, I am planning to 

continue my master's degree in the field I'm interested 

in and start my own business. I want to deepen my 

knowledge related to my specific career field. One of my 

long-term goals is to become a guest lecturer with 

exceptional experiences. I want to support others in 

achieving their dreams as well as mine. 'Be a person 

whose feet stay in the ground, but dreams hang up to 

the sky'. This motivates me to become a person who 

achieves success in life.

Indira Rahmadina
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,84

Saat kuliah, hal yang paling berkesan selama mengikuti 

program Magister adalah pengalaman riset untuk tesis 

Magister saya. Selama melakukan riset, saya dituntut 

untuk terus update terkait keilmuan, kemampuan 

berpikir kritis serta self control untuk menyikapi 

persoalan yang datang di luar kendali saya.

Topik besar riset saya yaitu produksi susu kaya CLA 

(conjugated linoleic acid). Topik tersebut diusulkan oleh 

komisi pembimbing melalui skema penelitian PMDSU. 

Meski begitu, kombinasi antara asam lemak dan susu 

adalah hal yang menarik minat saya. Secara alami, susu 

merupakan sumber utama CLA. CLA adalah senyawa 

asam lemak yang memiliki sifat anti-kanker, anti-

obesitas serta manfaat baik lainnya. Selain baik bagi 

kesehatan, CLA susu juga memiliki nilai ekonomi 

mengingat potensinya sebagai pangan fungsional. 

Namun demikian, kajian terkait CLA susu di Indonesia 

belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, 

pengembangan pengetahuan terkait produksi susu kaya 

CLA di Indonesia adalah hal yang menarik dan sangat 

potensial untuk dilakukan

P
asca lulus S1 di Departemen Ilmu Nutrisi dan 

Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, IPB 

University, Saya mendapat kesempatan untuk 

melanjutkan studi Pascasarjana melalui beasiswa 

Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana 

Unggul (PMDSU).  Saya memilih untuk melanjutkan 

pendidikan magister di Program Studi Ilmu Nutrisi 

Pakan IPB University karena saya yakin IPB University 

masih menjadi perguruan tinggi terdepan dalam bidang 

ilmu nutrisi pakan.

Setelah menyelesaikan studi, saya berencana untuk 

melanjutkan karier dalam bidang riset keilmuan sesuai 

bidang studi saya. Pesan untuk rekan-rekan, hidupkan 

impian dalam hati kalian, tetap berusaha diiringi 

dengan doa, serta yakinkan dalam hati bahwa hasil 

yang didapatkan adalah yang terbaik.Dwitami Anzhany
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister 
IPK: 4,00



LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 10

Menempuh jenjang pendidikan S3 bukanlah 

hal yang pernah saya bayangkan di waktu 

kecil. Setelah lulus S1 Teknik Industri dari 

Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006, pada 2009, 

saya mendapat kesempatan bekerja sebagai CPNS 

untuk formasi Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI). Bekerja sebagai peneliti membuat 

jalur karier saya berubah dari jalur karier sebelumnya.

Setelah memberikan beasiswa untuk melanjutkan 

kuliah S2 dan berhasil saya tuntaskan di Program 

Pascasarjana Ilmu Manajemen UI, LIPI kembali 

memberikan peluang untuk melanjutkan S3 dengan 

skema beasiswa program by research. Saya memilih 

Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB University untuk 

jenjang pendidikan S3 dengan dua alasan mendasar. 

Pertama, riset saya cenderung berkaitan dengan 

perubahan perilaku, topik yang banyak dibahas pada 

ilmu penyuluhan pembangunan. Kedua, S3 ilmu 

penyuluhan pembangunan IPB University merupakan 

program studi yang juga dipilih kolega senior yang 

pernah memimpin pusat penelitian tempat saya bekerja.

Saya memperoleh banyak pengalaman dan ilmu yang 

berharga selama menempuh pendidikan S3 Ilmu 

Penyuluhan Pembangunan di IPB University. Pasca 

menyelesaikan studi S3 ini, sebagai peneliti, tentu saja 

saya akan melanjutkan penelitian yang berkaitan 

dengan disertasi saya. Masih banyak “fenomena” yang 

berkaitan dengan topik disertasi saya yang belum 

terurai secara jelas di dalam literatur. Selain itu, saya 

berharap dapat mendiseminasikan ilmu yang saya 

peroleh selama pendidikan S3 dalam bentuk buku. 

Membentuk MKKD yang dapat berperan dalam 

perubahan perilaku dan kualitas hidup masyarakat juga 

menjadi tujuan jangka panjang pasca studi S3.

Disertasi saya membahas pemanfaatan media 

komunikasi kesehatan digital (MKKD) sebagai strategi 

penyuluhan perilaku konsumsi pangan sehat. Topik ini 

menarik mengingat kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi yang begitu pesat memberikan peluang 

solusi persoalan penyakit tidak menular (PTM) yang 

berkaitan dengan perilaku konsumsi pangan. Di sisi lain, 

topik ini masih jarang dibahas di dalam literatur. Saya 

berharap temuan-temuan penelitian saya bisa 

bermanfaat secara praktis, akademik, maupun 

kebijakan.
Selama mengikuti pendidikan S3 Ilmu Penyuluhan 

Pembangunan di IPB University, tantangan yang saya 

hadapi adalah pengaturan dan tuntutan program S3 

jalur by research yang agak berbeda dengan program 

S3 jalur reguler. Akan tetapi, pembimbing dan para staf 

pengajar yang merupakan para ahli yang begitu 

berdedikasi dan penuh kebanggaan terhadap bidang 

ilmu yang digeluti. Di samping it, dukungan 

administrasi yang terstandardisasi dan responsif, serta 

rasa guyub dan kekeluargaan antar civitas membuat 

tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sik Sumaedi 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00
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