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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 ini, Rabu, tanggal 24 Juli 2019, IPB University 

kembali mewisuda 701 lulusannya sebagai sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan siap membangun sektor 

pertanian dalam arti luas. Saatnya kini kita harus mampu 

menggali keunikan sumberdaya kita sebagai sumber-sumber 

pengetahuan baru yang harus kita sistematisasi menjadi ilmu 

pengetahuan baru. Dengan demikian, suatu saat kelak kita 

akan menjadi produsen ilmu pengetahuan, dan bukan 

konsumen ilmu pengetahuan sebagaimana sekarang ini.

 

Dengan status sebagai produsen ilmu pengetahuan, maka 

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

mengajak para dosen, peneliti, mahasiswa, dan alumni IPB 

University untuk terus-menerus dan serius mengembangkan 

riset, publikasi ilmiah, dan inovasi dengan semangat baru, 

yakni semangat untuk menginspirasi dunia, semangat untuk 

memberi sesuatu untuk dunia, dan semangat untuk andil 

dalam perubahan dunia.

 

Dengan semangat itulah, maka keseharian kita akan lebih 

diwarnai dengan aktivitas upload dan bukan download. 

Seringnya kita meng-upload atau mengunggah akan menjadi 

bukti bahwa kita memiliki mental memberi dan menginspirasi 

sehingga keberadaan kita benar-benar memberi manfaat. 

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik 

manusia adalah yang mampu memberi manfaat untuk orang 

lain. Karena itu tonggak capaian local global connectivity kita 

harapkan bisa dicapai pada tahun 2022 nanti.

 

Keberadaan alumni sebuah perguruan tinggi memiliki peran 

strategis, salah satunya terkait dengan daya saing lulusan. 

Selain itu, hasil kerja prestasi alumni mencerminkan hasil 

pendidikan selama belajar di IPB University. Alumni IPB 

University jika sudah masuk ke dunia kerja, ataupun 

profesional terkenal cukup baik, berprestasi, ulet, dan mau 

bekerja keras. Oleh karenanya, keberadaan alumni sangatlah 

penting. Alumni merupakan partner yang penting dan 

strategis dalam membangun bangsa dan negara pada 

umumnya dan membangun IPB University khususnya.

 

Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB University dapat 

terus meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang 

telah ada untuk kemajuan almamater. Untuk diketahui bahwa 

sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB University telah 

memiliki 160.198  orang alumni. Kepada seluruh lulusan pada 

hari ini saya ucapkan selamat bergabung dengan Himpunan 

Alumni IPB agar dapat semakin kuat dan kompak dengan 

semangat 'Satu Hati Satu IPB Demi Membangun IPB 

University dan Indonesia' secara konkrit dan nyata di bidang 

pertanian.

 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan 

kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan amanah yang 

diberikan kepada kita masing-masing dalam menempuh hari-

hari mendatang menyongsong kejayaan IPB dan Bangsa 

Indonesia.

SAMBUTAN REKTOR

Rektor IPB University Ingin Lulusannya 
Menjadi Powerful Agile Learner
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Lulusan Sekolah Vokasi IPB University 
Ikuti Studium Generale Pra Wisuda

ntuk memberikan gambaran bagi lulusan 

Uyang akan memasuki dunia kerja, Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

(Ditmawa PK) IPB University gelar Studium Generale 

Pra Wisuda Sekolah Vokasi di Gedung Grha Widya 

Wisuda (GWW), Kampus Dramaga, Bogor (23/7). 

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Dr. 

Alim Setiawan mengatakan bahwa lulus kuliah adalah 

awal dimulainya tantangan hidup. Tantangan terberat 

adalah bersaing dengan pencari kerja lainnya yang 

jumlahnya semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan 

softskill dan kemampuan mengelola diri yang baik

“Kunci sukses dalam mencari kerja atau menjadi 

wirausaha adalah integritas, disiplin, pintar bergaul 

dengan orang lain, dukungan dari pasangan hidup 

dan bekerja keras. Selain itu para lulusan harus 

mencintai pekerjaannya, mempunyai kualitas sebagai 

pemimpin dan harus mempunyai perencanaan yang 

baik sehingga hasil kerja dapat berjalan dengan baik 

dan sukses,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Sekolah Vokasi IPB University, 

Dr Arief Darjanto juga menyampaikan bahwa 

pemerintah sekarang sudah menyadari pentingnya 

pendidikan vokasi. Sekolah Vokasi yang baik adalah 

yang berhasil menghadirkan suasana industri di 

pendidikan sekolah vokasi.

“Wisudawan yang sukses adalah yang memiliki 

kreativitas tinggi dalam bekerja dan mencari solusi 

yang lebih baik untuk memecahkan persoalan. 

Lulusan juga harus bisa berkolaborasi dengan tim 

sehingga hasilnya dapat menguntungkan bagi semua. 

Dan harus mempunyai komunikasi yang baik dalam 

bekerja dan bekerjasama dengan orang lain,” ujarnya.

Harapannya, lulusan Sekolah Vokasi IPB University 

dapat terus meningkatkan kapasitasnya untuk dapat 

bersaing di dunia kerja. Tidak harus bergantung pada 

lapangan pekerjaan, tetapi mulai berusaha untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan.

“Tunjukkan kontribusi dan berperan aktif dalam dunia 

pertanian untuk pembangunan bangsa,” tandasnya. 

Selain itu, salah satu alumni IPB University yang hadir 

sebagai narasumber adalah Ir. I Made Donny Moena 

Owner Moena Fresh. Dalam paparannya Donny 

menceritakan kisahnya membangun usaha Moena 

Fresh.

Seperti yang dilakukan banyak pengusaha sukses 

lainnya, Donny memulai bisnisnya dari garasi rumah 

orang tuanya. Ia menyulap garasi menjadi gudang 

penyimpanan buah melon yang ditanamnya. 

Sekalipun tak didukung ibunya, Ia terus berjuang 

untuk membuktikan bahwa Ia bisa sukses dengan 

jalan yang dipilihnya sebagai petani buah. Barulah 

sekitar 10 tahun berikutnya, Ibunya mau men-support 

apa yang dilakukan sang anak.

“Jadi bagi para lulusan Sekolah Vokasi IPB University 

yang tidak didukung keluarga untuk berbisnis secara 

langsung, buktikan saja padanya bahwa kamu pasti 

bisa,” tandasnya.
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Donny menjelaskan, kunci sukses dari bisnis di bidang 

agribisnis adalah proses dalam menciptakan sesuatu 

yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi 

yang memberikan manfaat bagi orang lain dan 

bernilai tambah. Seorang wirausahawan harus 

memegang teguh prinsip bahwa barang terjelek pun 

harus punya nilai.

Contohnya, Donny selalu memanfaatkan seluruh 

bagian buah-buahan yang dipanen. Buah-buahan 

dengan grade yang paling jelek dan sudah hancur 

tetap dimanfaatkan untuk dijual.

“Kerja keras, tekun dan semangat untuk berubah 

merupakan senjata ampuh dalam meraih sebuah 

impian menjadi kenyataan. Kejar terus cita-cita, penuh 

semangat dalam berusaha, tingkatkan jiwa keberanian 

untuk memulai,” imbuhnya.

Sedangkan Managing Director Perwiratama Group, 

Drh. Cecep Mohammad Wahyudin, SH, MH pada 

kesempatan yang sama mengatakan bahwa orang 

yang sukses adalah orang yang merencanakan 

kesuksesannya. Menurutnya kesuksesan bukan 

kebetulan, tetapi direncanakan dengan sungguh-

sungguh.

Perencanaan yang baik adalah setengah dari 

keberhasilan dan kalau diterapkan akan sangat terasa 

manfaatnya. Namun kadang-kadang dalam hidup 

harus juga siap dengan kreativitas dan inovasi, karena 

bisa saja kita tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang 

mana kita belum siap untuk menghadapinya. 

Kesuksesan dimulai dari dalam diri, walaupun 

mungkin ada faktor dari luar yang mendukung 

kesuksesan tersebut.

“Mulailah dengan kebiasaan melangkah menuju 

kesuksesan dan keberhasilan tergantung pada apa 

yang  dilakukan dalam mencari pekerjaan. Apa yang 

kita lakukan, katakan dan pikirkan adalah 90 persen 

dikendalikan oleh kebiasaan. Orang yang bisa 

mengendalikan kebiasaan, dia akan bisa 

mengendalikan kesuksesan. Sementara kegagalan 

juga karena kebiasaan. Maka kembangkan kebiasaan 

yang benar dalam berpikir, berbicara dan melakukan 

sesuatu dengan penuh perhitungan yang matang 

sehingga hasilnya lebih baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, kunci merencanakan kesuksesan 

adalah tahu bagaimana membagi kesuksesan dengan 

sesama tanpa menghambur-hamburkan kekayaan 

dengan hidup yang tidak berarti. Jadi kalau para 

lulusan ingin sukses dalam meniti karir, harus punya 

rencana dan penuh semangat dalam bekerja. 

(awl/Zul)
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alam Upacara Wisuda Program Pendidikan 

DSekolah Vokasi di Grha Widya Wisuda (GWW), 

Kampus Dramaga, Bogor (24/7), Rektor IPB 

University, Dr Arif Satria mengatakan bahwa dalam 

penerapan pendidikan IPB 4.0, lulusan IPB University 

harus Powerful Agile Learner. Program Pendidikan IPB 

4.0 dirancang untuk membekali peserta didik dengan 

skills set yang akan mempekuat talenta sehingga 

lulusannya akan lincah, tangguh dan adaptif dangan 

perubahan cepat sebagai generasi Tomorrow People.

“Dalam Pendidikan IPB 4.0 ini, strategi atau kebijakan 

yang diterapkan IPB University adalah dengan 

melakukan reorientasi kurikulum, menyelaraskan proses 

pembelajaran, termasuk dalam hal ini perkuliahan online, 

mengembangkan keilmuan dan profesi baru dan 

memutakhirkan kecakapan dan keterampilan dosen. 

Saat ini IPB University sudah banyak mengembangkan 

inovasi-inovasi berbasis teknologi 4.0,” ujarnya saat 

memberikan sambutan di hadapan wisudawan.

Menurutnya, walaupun sudah mendapatkan banyak 

prestasi, IPB University harus selalu mempersiapkan diri 

dan berjuang mencapai prestasi yang lebih tinggi dan 

mampu menjawab berbagai persoalan atau tantangan 

psada masa yang akan datang.

Pada wisuda hari ini, Sekolah Vokasi IPB University 

mewisuda 701 lulusan ahli madya. Saat ini IPB 

University telah memiliki 160.198 orang alumni.

“Saya harap para lulusan memiliki cita-cita dan mimpi 

setinggi langit untuk mendapatkan masa depan yang 

gemilang. Rencanakanlah masa depan dengan sungguh-

sungguh dan penuh persiapan karena keberuntungan 

akan muncul ketika kesempatan bertemu dengan 

persiapan. 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 University dan Bangsa 

Indonesia,” tandas Rektor. (awl/Zul)

Rektor IPB University Ingin Lulusannya 
Menjadi Powerful Agile Learner
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Saya adalah lulusan SMAN 6 Bogor, banyak 

sekali pelajaran baru yang didapat dan 

berharga di Program Studi Komunikasi. Bukan 

hanya sekedar pelajaran yang ada di dalam buku, 

tetapi lebih luas dari pada itu. Saya belajar tentang 

cara bersabar, kerja keras, kekompakan, persahabatan, 

dan bagaimana mengkomunikasikan suatu pesan 

yang baik. 

Saya banyak bertemu orang-orang hebat dan berada 

di lingkungan yang hebat pula serta mendapatkan 

ilmu dan pelajaran yang hebat juga. Itulah yang 

menjadikan saya ingin berprestasi menjadi lebih 

hebat. Nilai yang tinggi adalah bonus, ilmu yang 

bermanfaat adalah tujuan yang utama. 

Perjuangan paling heroik selama studi di IPB 

University adalah ketika mencari berita untuk mata 

kuliah Teknik Penulisan Media Elektronik. Kami harus 

mencari berita sampai tengah malam ke pelosok-

pelosok. Selain itu, kami juga harus terjun langsung 

serta mengabdi kepada masyarakat di desa. Saya dan 

teman-teman melihat langsung kondisi lahan 

pertanian, keadaan petani-petani di desa dan 

mempelajari masalah seputar pertanian yang mereka 

hadapi. 

Setelah itu, kami memberikan inovasi melalui 

distribusi informasi kepada masyarakat di desa karena 

itu tugas kami sebagai seorang komunikan dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

petani Indonesia.  (Awl/Zul)

Asti Dian Hapsari
Lulusan Terbaik

Program Studi Komunikasi 
IPK: 3,95

LULUSAN TERBAIK
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S
aya adalah lulusan SMAN 1 Majalengka, pada 

awalnya saya kira program studi Teknologi 

Produksi dan Pengembangan Masyarakat 

Pertanian hanya fokus mempelajari pertanian saja, tapi 

ternyata di dalamnya kami mempelajari peternakan 

dan perikanan juga. Kami belajar mengelola hasil 

pertanian, peternakan dan perikanan sehingga apa 

yang kami kerjakan semua ada hasilnya, sehingga 

wawasan kami semakin luas.

Perjuangan paling heroik selama saya studi di IPB 

University adalah pada tahun pertama kuliah saya dan 

teman-teman satu program studi diwajibkan mengikuti 

kegiatan Resimen Mahasiswa (Menwa). Saya bersama 

teman-teman mengorbankan liburan tahun pertama 

kuliah untuk mengikuti pelatihan semi militer ini di 

Bandung. Menurut saya, setiap perjalanan selama 

kuliah memiliki kisah heroiknya masing-masing, namun 

Menwa ini salah satu perjuangan yang tidak bisa saya 

lupakan. (Awl/Zul)

Ayu Nuramalia
Lulusan Terbaik 

Program Studi Teknologi Produksi dan 

Pengembangan Masyarakat Pertanian

IPK: 3,7
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S
ebelumnya saya bersekolah di MAN Batu, Kota 

Batu, Jawa Timur. Ilmu tentang pertanian 

sejatinya sangat luas dan tidak akan pernah ada 

habisnya untuk dipelajari. Teknologi yang terus 

berkembang juga akan memberikan dampak positif 

bagi sektor agraria untuk terus tumbuh. Semua hasil 

pertanian dan perkebunan dan segala olahannya 

dimulai dari benih yang berkualitas. Karenanya ilmu 

Teknologi Industri Benih sangat penting untuk 

dipelajari. Kita akan diberi keterampilan dalam 

memproduksi, mengolah, menyimpan, pengujian mutu, 

dan pemasaran benih. 

Saya yakin lulusan Teknologi Industri Benih dapat 

menjadi supervisor produksi benih tanaman, tenaga 

ahli pada penjamin mutu benih dan menjadi penyuluh 

pertanian yang handal. Program studi ini juga 

mempersiapkan lulusannya dengan jiwa kewirausahaan 

agar dapat bersaing dalam industri benih tanaman 

tropika. (Awl/Zul)

Taj Abdul Aziz
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknologi Industri Benih 
IPK: 4,00

S
aya dari SMAN 1 Cibeber Cianjur Jawa Barat. 

Saya mendapatkan ilmu yang begitu berharga 

dan bermanfaat selama kuliah di program studi 

Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK). Pendalaman 

ilmu di TNK khususnya di bidang peternakan memberi 

wawasan yang luas dan pengalaman yang banyak 

selama perkuliahan.

Saya merupakan angkatan pertama di program studi 

TNK dari program Pendidikan Di Luar Kampus (Kampus 

Sukabumi). Meski ada keterbatasan fasilitas maupun 

program sepeti pengembangan softskill seperti 

berorganisasi misalnya, namun saya tidak kehilangan 

kesempatan untuk mencari pengalaman dengan 

mengikuti organisasi walaupun organisasi tersebut 

berada di luar daerah, berwirausaha, serta kegiatan lain. 

Saya juga mengikuti pelatihan mahasiswa berprestasi 

mewakili Program Studi TNK dan berhasil membawa 

nama program studi dan terutama program kampus 

yang berada di Sukabumi.  Saya ingin membuktikan 

bahwa mahasiswa Sukabumi bisa menjadi mahasiswa 

berprestasi. (Awl/Zul)

Hawa Anggita Widiarahman
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknologi 
dan Manajemen Ternak 

IPK: 3,92
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S
aya alumni dari SMA Regina Pacis Bogor. 

Program Studi Teknik dan Manajemen 

Lingkungan memberikan ilmu yang memadai 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang 

lingkungan saat ini. Dengan sistem praktik-teori yang 

mengutamakan pendidikan secara praktik, pemahaman 

materi perkuliahan menjadi lebih mendalam.  Saya 

merasa cukup puas dengan pengajaran yang telah 

diberikan oleh semua tenaga pengajar yang berkualitas 

di IPB University.

Perjuangan heroik selama perkuliahan di IPB University 

adalah saat saya sebagai salah satu mahasiswa yang 

aktif mengikuti kegiatan internasional, saya sempat 

kesulitan mendapatkan dana untuk mendukung 

kegiatan tersebut. Keadaan itu memaksa saya untuk 

berjualan makanan, mencari donatur, menyiapkan karya 

tulis, mengurus organisasi dan berkuliah dengan jeda 

waktu yang sangat berdekatan. Tentu ada banyak 

pengorbanan yang saya alami akan tetapi hasil yang 

diberikan sangat memuaskan. (Awl/Zul)

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 7

Eric Faustine
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknik 
dan Manajemen Lingkungan 

IPK: 3,92

S
aya lulusan dari SMAN 30 Jakarta. Menimba ilmu 

di Program Studi Manajemen Industri Jasa 

Makanan dan Gizi (MIJMG) membuat saya 

mendapatkan banyak sekali pelajaran yang belum 

pernah saya ketahui sebelumnya, baik di bidang 

akademis maupun non akademis. 

Selain ilmu, saya juga banyak mendapat pengalaman 

baru seperti berkesempatan mengikuti lomba Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) serta dapat melaksanakan 

praktik kerja lapang di rumah sakit. Program studi ini 

cocok bagi yang tertarik untuk terjun ke dunia 

pariwisata dan kuliner, atau  yang punya cita-cita ingin 

memiliki bisnis restoran atau cafe.

Dapat lulus dengan tepat waktu adalah kebahagian 

tersendiri buat saya. Ditambah lagi menjadi seorang 

lulusan terbaik dari program studi MIJMG merupakan 

pencapaian yang tidak pernah saya kira sebelumnya. 

Semuanya berkat perjuangan, semangat belajar dan 

doa. (awl/Zul)

Almira Febianca
Lulusan Terbaik
Program Studi 

Manajemen Industri Jasa Makanan 
dan Gizi 
IPK: 3,79

Wisuda-Ku | Edisi Juli/2019 
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S
aya lulusan dari SMAN 2 Tambun Utara, Bekasi. 

Banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan 

selama kuliah di Program Studi Paramedik 

Veteriner, yang mempelajari tentang manajemen 

kesehatan yang berhubungan dengan dunia hewan 

atau nama lainnya kesehatan hewan. Program studi ini 

hadir untuk mengakomodir kebutuhan akan adanya 

tenaga ahli madya di berbagai bidang kesehatan 

hewan, produk asal hewan dan bidang terkait lainnya.

Dalam menjaga kualitas dan kuantitas ternak domestik 

untuk beragam kebutuhan manusia, dibutuhkan 

tenaga kesehatan hewan yang ahli dan profesional di 

bidangnya. Paramedik Veteriner pun dapat berperan 

dalam penyelamatan satwa-satwa liar dan juga 

penyembuhan serta perawatan hewan kesayangan 

atau peliharaan. Semoga ilmu yang saya dapatkan 

dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hewan 

di Indonesia.

Perjuangan heroik selama perkuliahan di IPB 

University adalah berjuang mempertahankan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK). Mendapatkan nilai A di IPB 

University itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan 

semangat dan kegigihan dalam belajar dan tidak lupa 

doa. (awl/Zul)

Ade Rachman
Lulusan Terbaik

Paramedik Veteriner
IPK: 3,91
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