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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 ini, Rabu, tanggal 26 Juni 2019, IPB University 

kembali mewisuda 585 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 159.498  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: Empat Skill yang 
Lulusan IPB University Harus Miliki



irektorat Kemahasiswaan dan 

DPengembangan Karir IPB University 

mengadakan kegiatan Studium Generale 

Pembekalan Karir Pra Wisuda Program Sarjana, 

Senin (24/6) di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, 

Kampus IPB University Dramaga. Dr. Alim Setiawan,  

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

IPB University mengucapkan selamat kepada para 

calon wisudawan atas keberhasilan menamatkan 

studinya selama kurang lebih empat tahun di 

kampus terbaik ini.

“Beberapa hari lalu, Alhamdulillah peringkat IPB 

University naik dari peringkat 700 ke 600 top 

university dunia dan peringkat 4 di nasional, versi 

QS. Dan ke depannya mudah-mudahan prestasi 

kita terus meningkat. Oleh karenanya kita terus 

bekerja keras, karena jika IPB University semakin 

bagus, maka alumninya juga akan makin bangga, 

pun sebaliknya.” ujar Dr. Alim.

Sadar bahwa tantangan ke depan yang dihadapi 

semakin besar, Dr. Alim berpesan agar para lulusan 

IPB University harus bisa menyiapkan diri dengan 

sebaik-baiknya. Dr. Alim menyampaikan Triple K 

sebagai kunci sukses hadapi kehidupan pasca 

kampus.

“K pertama saya analogikan dengan sebuah botol. 

Jika botol itu diisi air mineral, harga jualnya tiga 

ribu rupiah saja. Jika botol itu diisi madu atau 

parfum, maka harganya bisa lebih tinggi hingga 

ratusan bahkan jutaan rupiah. Tapi kalau isinya air 

comberan, menjadi tidak ada harganya. Maka, K 

yang saya maksud adalah karakter,” jelas Dr. Alim.

Karakter, menurut Dr. Alim menjadi penting bagi 

manusia. Karena dengan karakter, yang 

membedakan manusia satu dengan yang lain. 

Sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras 

menjadi bagian dari yang menjadikan manusia 

menjadi berharga, dimana pun dia berkarir.

Dalam menghadapi tantangan di era 

ketidakpastian ini atau era penuh dengan volatility, 

uncertainty, complexity dan ambiguity (VUCA), 

maka K kedua, yakni kompetensi atau skill sangat 

dibutuhkan. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, 

negosiasi, kolaborasi dan pengambilan keputusan 

itulah yang sangat diperlu dimiliki oleh lulusan IPB 

University agar tidak terlindas dengan perubahan 

yang terjadi.

“Sementara K yang ketiga, saya ingin saudara 

semua mengambil pelajaran dari es batu. Es batu 

itu, mau dipakai atau tidak, pasti akan meleleh. 

Itulah ibarat umur kita, kalau tidak manfaatkan 

sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang 

merugi. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang 

memberi manfaat bagi yang lain, itulah yang saya 

sebut sebagai K yang ketiga, yaitu kontribusi,” ujar 

Dr. Alim.

Dr. Alim mengingatkan agar dimanapun dan apa 

pun pilihan pasca kampus para lulusan IPB 

University nanti, maka jadilah orang yang bisa 

berkontribusi, yang bisa memberikan manfaat 

sebanyak-banyaknya bagi lingkungannya.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir dua 

alumni sukses IPB Univeristy, Annisa Hasanah, 

Founder Ecofunopoly Games dan Ranitya Nurlita, 

Founder ASEAN Reusable Bag Campaign, yang 

keduanya juga berpesan sama bahwa skill, seperti 

kemampuan berkomunikasi adalah salah satu hal 

penting yang dibutuhkan dalam menghadapi era 

kini. (rz/ris)

FOKUS
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FOKUS

Hal. 3

PB University mewisuda 585 lulusan yang terdiri 

Idari 328 lulusan program Sarjana, 50 lulusan 

program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 165 

lulusan program Magister, dan 42 lulusan program 

Doktor, Rabu (26/6) di Graha Widya Wisuda, Kampus 

Dramaga, Bogor.

Dr. Arif Satria, Rektor IPB University menyampaikan 

bahwa lulusan IPB University harus bisa adaptif dalam 

menghadapi era industri 4.0 yang penuh dengan 

volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity 

(VUCA). Untuk itu, para lulusan IPB tidak hanya harus 

memiliki hardskill yang baik, namun juga perlu 

dilengkapi dengan softskill yang relevan terhadap 

perubahan yang terjadi. Dengan situasi VUCA yang 

disebabkan oleh revolusi industri 4.0 tersebut, para 

lembaga kajian internasional kini sudah mulai 

mengkaji skill-skill baru. Hasil studi terbaru 

menggambarkan bahwa masing-masing negara 

memiliki peta skill-skill apa yang dibutuhkan. “Jika 

spesifik melirik negara Asia Pasifik, negara-negara 

seperti Australia, India, Singapura menempatkan 

critical thinking sebagai sesuatu yang sangat penting. 

Jepang menempatkan collaboration sebagai skill 

penting, begitu juga communication. Tapi semua 

negara selalu mensyarakatkan adaptability, 

kemampuan untuk beradaptasi,” ucap Dr. Arif. 

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Dr. Arif 

melanjutkan, bahwa setidaknya ada empat skill yang 

sangat penting untuk dimiliki. Keempat skill itu adalah 

critical thinking, communication, collaboration, dan 

creativity. “Indonesia memerhatikan critical thinking 

sebagai sesuatu yang penting. Agar kita mampu 

berpikir kritis, tidak mudah terpapar oleh hoax dan 

selalu berpikir analisis. Kemudian communication, 

bagaimana kita harus bisa memberikan informasi dan 

ide kepada orang lain, mampu untuk meyakinkan dan 

mempengaruhi orang lain,” tutur Dr. Arif.

Lebih lanjut Dr. Arif menerangka, bahwa kolaborasi 

mutlak diperlukan karena hidup ke depan tidak lagi 

bisa sendiri. Setiap fakultas yang ada di IPB University, 

menurutnya harus bisa berkolaborasi agar bisa 

menghasilkan inovasi yang berguna dan bermanfaat 

bagi masyarakat luas. “Yang terakhir adalah creativity. 

Jack Ma mengatakan bahwa masa depan bukan lagi 

kompetisi yang berbasis pada aset, kapital, tapi 

kompetisi yang berbasis kreativitas, imagination base 

competition. Oleh karenanya IPB University akan terus 

mendorong mahasiswanya, karena resources are 

limited, but creativity are unlimited,” jelasnya.

Keempat softskill tersebut, menurut Dr. Arif juga 

melengkapi apa yang sudah dikaji oleh Thomas J. 

Stanley, PhD bahwa tiga tertinggi dari seratus faktor 

kesuksesan seseorang bukanlah yang memiliki IQ 

tinggi, bersekolah di sekolah favorit, atau lulus dengan 

nilai terbaik, melainkan  kejujuran, disiplin, dan good 

interpersonal skill. Oleh karenanya, Dr. Arif berpesan 

kepada para lulusan IPB University, supaya menjaga 

nama baik IPB Univeristy dalam kehidupan pasca 

kampusnya. 

Dr. Arif menegaskan bahwa lulusan IPB University 

adalah sebagai brand ambassador yang selalu menjadi 

bagian dari almamaternya dalam menebarkan hal-hal 

positif dan memberikan kontribusi bagi masyakarat 

sekitarnya. (Rz/ris)

Rektor: Empat Skill yang 
Lulusan IPB University Harus Miliki
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S
aya berasal dari SMA N 1 Batang. Saya memilih 

IPB University karena hidup tumbuh, bersekolah, 

dewasa dari hasil pertanian. Hal ini membuat 

saya ingin berbalas budi dan ingin memberi manfaat 

pada keluarga, masyarakat dan keluarga. Departemen 

Proteksi Tanaman memiliki keilmuan yang paling dekat 

untuk menjawab dan memberi solusi dari keluh dan 

kesah permasalahan petani di lapang.

Ilmu yang saya dapatkan di IPB saat ini sudah 

aplikasikan di masyarakat melalui sekolah lapang di 

Kediri. Ke depannya akan saya jadikan modal guna 

memberikan manfaat yang lebih luas.

Setelah lulus saya akan memperdalam ilmu di dalam 

organisasi masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). LSM yang bergerak dalam isu 

pertanian dan pangan. Sebab selama setahun terakhir 

LSM memberikan saya ruang bertumbuh dan 

berkembang, serta memiliki kebermanfaatan yang 

besar bagi diri saya sendiri dan masyarakat khususnya 

petani.

Saya aktif di Organisasi Mahasiswa Daerah "Ikatan 

Mahasiswa Pekalongan-Batang” dan Himpunan 

Mahasiswa Proteksi Tanaman. Prestasi yang pernah 

saya raih diantaranya: Mahasiswa Berprestasi Fakultas 

Pertanian, Penerima beasiswa Tanoto Foundation 

National Champion Scholarship, Juara 1 Lomba Cepat 

Tepat di National Plant Protection Event, Proposal PKM 

didanai "Edujam" edukasi budidaya jamur tiram untuk 

SDN Cilubang 01, Juara 1 Bola Voli Tingkat Fakultas 

dan Juara 1 Theater Tingkat Fakultas. 

Pekerjaan ayah petani, sedangkan ibu pedagang. 

Selama kuliah saya mendapatkan beasiswa Tanoto 

Foundation National Champion Scholarship. Tantangan 

yang saya hadapi selama kuliah berupa penyesuaian di 

awal perkuliahan karena harus menyetarakan 

kompetensi melalui Tingkat Persiapan Bersama (TPB) 

Solusinya manajemen waktu yang lebih disiplin dalam 

menyeimbangkan aktivitas belajar dan bersantai.  

(Awl/ris)

Hal. 4

Saya berasal dari  SMK La Salle, Klang, Selangor, 

Malaysia. Saya memilih kuliah  di IPB 

University, karena Fakultas Kedokteran Hewan 

(FKH) IPB University merupakan salah satu  FKH yang 

berprestasi  di Asia Tenggara. Waktu itu saya masuk 

IPB lewat jalur internasional pada tahun 2014.  Saya 

aktif bermain hockey untuk sekolah dan mendapat 

pujian Best Goalkeeper di lomba antar sekolah. 

Selama kuliah, saya aktif di Persatuan Kebangsaan 

Pelajar Malaysia di Indonesia (PKPMI) 2016-2019 

sebagai Exco Imigrasi dan Keselamatan. Setelah lulus 

FKH IPB University, saya akan lanjutkan koas di 

kampus ini juga dan lulus sebagai dokter hewan. Ke 

depan saya ingin membuka praktik hewan sendiri di 

Malaysia dan melakukan bisnis ternak.

Selama saya kuliah, tantangan yang paling besar saya 

hadapi selama kuliah adalah Bahasa Indonesia. Saya 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mengerti dan menggunakan Bahasa Indonesia. 

Sekarang saya lebih berani mengobrol dengan 

Bahasa Indonesia karena saya banyak lakukan latihan 

di rumah dengan bantuan teman-teman.

Selama kuliah, saya sangat terkesan dengan Kampus 

IPB University. Para dosen dan teman-teman kuliah 

adalah keluarga besar saya. Banyak pengalaman 

manis yang saya tidak dapat lupakan selama 

perkuliahan saya di IPB University. Dosen-dosen 

kuliah telah memberikan ilmu yang sangat luas dan 

membantu saya mendalami bidang kedokteran 

hewan secara mendalam. (dh/ris)

Ferri Stya Budi
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,87

Navin Kumar A/l Yogesesperan
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,01

LULUSAN TERBAIK
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LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 5

S
aya sejak SMA bercita-cita untuk  berkuliah di 

perguruan tingi ternama di Indonesia. ONGCI/ 

ONGCERSS, itulah sapaan yang kerap 

dilontarkan oleh teman-teman. Saya merupakan anak 

pertama dari tiga bersaudara, ayah dan ibu saya 

bekerja sebagai wiraswasta. Dari hasil kerja keras 

merekalah saya dapat memenuhi kebutuhan selama 

menjalani perkuliahan, selain bantuan dari Beasiswa 

Bidikmisi. Saya lulusan SMA N 1 Muaradua, Sumatera 

Selatan. 

 

IPB University merupakan salah satu perguruan tinggi 

terbaik di Indonesia, dan Program Studi Teknologi dan 

Manajemen Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan langsung menjadi pilihan saya. Karena 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan terbaik di 

Indonesia dan masih sangat besar potensi yang bisa 

didapatkan dari dunia perikanan. Menjalani perkuliahan 

awal di IPB University memiliki tantangan tersendiri. 

Saya melihat para mahasiswanya yang sangat antusias 

dan bersemangat untuk menjadi yang terbaik. 

Tantangan yang paling berat adalah menemukan pola 

dan adaptasi belajar dari bangku SMA ke tingkat 

perkuliahan. Solusi untuk tantangan tersebut adalah 

mencoba berbagai pola belajar yang paling efektif, 

untuk mendapatkan hasil terbaik di setiap ujian. 

Selama di IPB University, selain mengikuti program 

akademik, saya juga mengikuti berbagai organisasi 

diantaranya: anggota BEM FPIK pada tahun 2016 dan 

Ketua Departemen Pengembangan Keprofesian di 

Himpunan Mahasiswa Perikanan Tangkap pada tahun 

2017. Selain itu, saya juga pernah mengikuti kompetisi 

”Asia Pacific Agriculture Student Summit di Taiwan 

tahun 2018”. 

Pada akhirnya, Mei 2019 saya dinyatakan lulus, dengan 

predikat cum laude. Selanjutnya saya ingin mencari 

beasiswa untuk melanjutkan studi hingga jenjang 

doktoral untuk memperdalam keilmuan dalam bidang 

perikanan. (Awl/ris)

S
aya berasal dari SMA N 1 Demak. Saya memilih 

kuliah di IPB karena dari kecil bercita-cita 

menjadi seorang dosen. Saya mencoba memilih 

salah satu kampus terbaik di Indonesia. IPB University 

merupakan salah satu kampus yang saya impikan. Saya 

sangat sangat bahagia ketika bisa menempuh kuliah di 

sini. Saya memilih Departemen Ilmu Nutrisi dan 

Teknologi Pakan karena jurusan ini sangat prospektif 

dan memiliki akreditasi yang baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Terlebih lagi saya memiliki 

ketertarikan di bidang peternakan. 

Rencana setelah lulus saya ingin melanjutkan studi 

hingga S3. Saat ini saya telah mendaftarkan diri 

menjadi calon mahasiswa S2 IPB University, dan 

mendaftar program beasiswa Pendidikan Magister 

Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Selama 

kuliah di IPB saya aktif sebagai sekretaris selama dua 

periode kepengurusan dalam organisasi Seni Religi IPB 

dan menjadi bagian dari pendiri organisasi yang saat ini 

telah menjadi salah satu Unit Kegiatan Kampus (UKM)  

di IPB. 

Prestasi yang saya dapatkan diantaranya: menjadi 

delegasi Musabaqah Tartil Qur'an Fapet dalam MTQ IPB 

pada tahun 2016, lolos proposal Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) Pengabdian kepada Masyarakat dan 

PKM bidang Penelitian didanai Dikti pada tahun 2017. 

Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bapak 

saya bekerja sebagai petani yang menggarap lahan 

milik orang lain dan ibu saya adalah ibu rumah tangga. 

Sejak SMA saya dibantu pemerintah untuk membiayai 

sekolah. Saya merupakan anak terakhir dari lima 

bersaudara. Biaya untuk kuliah dari orang tua kurang 

mencukupi sehingga selama di IPB University biaya 

kuliah saya sepenuhnya dari beasiswa Bidikmisi. Selain 

itu, untuk mencukupi biaya hidup saya selama masa 

perkuliahan salah satunya yaitu dengan mengajar di 

bimbingan belajar. 

Tantangan selama kuliah, saya kurang percaya diri 

dengan segala kemampuan yang saya miliki, dan 

persoalan biaya pendidikan. Solusinya adalah dengan 

belajar dan mulai meyakinkan diri sendiri bahwa saya 

harus bisa melewati segala tantangan itu. (Awl/ris)

Edwin Ongci Pernando
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,81

Azib Ernawati
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan 
IPK: 3,70
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A
walnya saya mengira IPB University sebatas 

sekolah pertanian yang berorientasi sawah. 

Namun setelah ada sosialisasi di sekolah saya 

(SMAN 1 Ciamis), wawasan menjadi terbuka bahwa 

pertanian itu luas dan merasa tertantang untuk dapat 

kuliah di IPB University. 

Program Studi Silvikultur, Fakultas Kehutanan saya pilih,  

karena memiliki mimpi untuk dapat menjelajahi hutan-

hutan di Indonesia, yang kata orang Indonesia 

merupakan negara dengan sejuta keindahan alam. 

Selain itu  melalui program tersebut kita diajarkan 

bagaimana cara membangun hutan hingga bagaimana 

menikmati hasil hutan tanpa merusaknya. 

Rencana setelah lulus dari IPB University, saya ingin 

bekerja di sektor-sektor kehutanan mulai dari 

perusahaan swata ataupun milik pemerintah, saya 

berharap dari sinilah dapat mewujudkan mimpi-mimpi 

saya. Selama kuliah saya mengikuti beberapa organisasi 

kemahasiswaan diantaranya: DPM PKKU, BEM Fakultas 

Kehutanan, Himpunan Profesi Tree Grower Community, 

dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Basket. 

Tantangan besar ketika menjadi mahasiswa adalah 

membagi waktu antara kegiatan akademik maupun non 

akademik, karena IPB University merupakan kampus 

yang memiliki waktu akademik yang padat. Namun dari 

itu semua saya dapat belajar  membagi waktu dengan 

baik, bekerja di bawah tekanan, dan sebagainya. 

Sewaktu kuliah, saya pernah mengikuti lomba karya 

tulis ilmiah yang diadakan Universitas Lampung, namun 

hanya berhasil menjadi finalis, dan pernah menjadi 

Juara 1 Bola Basket dalam perlombaan Olimpiade 

Mahasiswa IPB (OMI). Mulanya, melanjutkan ke 

perguruan tinggi hanya menjadi sebuah mimpi saya 

yang terlahir di sebuah keluarga sederhana, namun 

pada akhirnya jalan Allah-lah yang terbaik, dengan izin-

Nya saya dapat kuliah dengan memperoleh beasiswa 

Bidikmisi. Negara banyak memberi kepada saya dan 

berharap suatu saat nanti dapat berguna bagi nusa dan 

bangsa. (Awl/ris)

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 6

Waktu itu, saya memang tertarik untuk masuk 

IPB University karena merupakan salah satu 

perguruan tinggi dengan reputasi yang 

sangat baik di Indonesia dan juga lokasinya berada 

dekat dengan kediaman saya yaitu di Bogor.  Saya 

masuk IPB University melalui jalur SNMPTN. Saya lulus  

SMAK Bogor. Sebagai lulusan SMK, saya sangat 

bersyukur dapat diterima melalui jalur undangan. Saya 

juga menjadi salah satu penerima beasiswa Bidikmisi. 

Selama SMK menjadi juara kelas bertahan selama 8 

semester. Saya juga merupakan lulusan terbaik 2 SMAK 

Bogor tahun 2015. Di IPB, saya pernah menjuarai 

sebagai Juara 1 Biology Annual Competition 2018, dan 

Juara 3 Chemical Engineering Competition 2019. Saya 

pernah menjadi staf divisi profesi Himpunan Mahasiswa 

Ilmu dan Teknologi Pangan tahun 2016. Saya juga 

pernah menjadi staf Komisi Disiplin MPKMB 53, staf 

divisi acara Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan 23, 

bendahara umum Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan 24, 

staf humas Food Product Development Competition 

2019.

Saya ingin melanjutkan pendidikan melalui beasiswa 

Pendidikan Master Menuju Doktor untuk Sarjana 

Unggul (PMDSU) dengan mayor Ilmu Pangan. Saya 

ingin menjadi salah satu ahli di bidang ilmu dan 

teknologi pangan. Saya akan melanjutkan pendidikan 

untuk mencapai cita-cita saya tersebut ke depannya. 

Selama kuliah di IPB University, banyak tantangan yang 

harus dihadapi khususnya dalam hal mempertahankan 

nilai akademik dengan tetap mengembangkan softskill 

melalui kegiatan kemahasiswaan dan organisasi. 

Tantangan lebih banyak berasal dari internal diri saya 

sendiri seperti sulit membagi waktu. Solusinya adalah 

saya akan merasa semangat kembali ketika melihat 

kedua orang tua saya yang menaruh harapan besar 

pada saya IPB University adalah kampus dengan 

atmosfir yang sangat menyenangkan, membuat saya 

menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal pemikiran 

bahkan akhlak. (wal/ris)

Indria Nita Nurulita
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan 
IPK: 3,95

Vika Tresnadiana Herlina
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,82
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Bagi saya, IPB University adalah rumah yang 

nyaman untuk belajar. Mengenyam 

pendidikan di IPB University merupakan 

kesempatan berharga yang tak ternilai. Dari banyak 

sisi, IPB University memberikan pengaruh positif 

terhadap cara berfikir. Membuka cakrawala dan 

memperkuat pemahaman terutama mengenai sains. 

Jauh sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan 

studi ke kampus ini, saya berfikir bahwa biosains tidak 

sebegitu menarik. Namun setelah menjadi bagian dari 

mahasiswa Biologi, membuat saya menyadari bahwa 

biosains sangatlah mengagumkan. Terlebih di tingkat 

internasional, biosains saat ini sedang dalam puncak 

perkembangan, senada dengan kampus ini yang 

menjadikan biosains sebagai salah satu bagian dari 

visi besar IPB University.

Saya berasal dari SMAN 1 Jampangkulon, Sukabumi. 

Kemudian melanjutkan studi ke IPB University melalui 

seleksi SBMPTN. Alasan terbesar mengapa akhirnya 

memutuskan untuk melanjutkan studi di Departemen 

Biologi, yaitu karena Biologi IPB University merupakan 

salah satu program studi di bidang biologi terbaik di 

Indonesia dengan tenaga pendidik yang luar biasa. 

Selama mengenyam pendidikan di IPB University, saya 

dibiayai dan didukung penuh oleh keluarga. Ayah saya 

sudah pensiun dan ibu saya bekerja sebagai guru.

Selain akademik, banyak kesempatan yang didapatkan 

selama mengenyam pendidikan di IPB. Mulai dari 

pengalaman organisasi di himpuan profesi (himpro) 

Biologi, belajar meningkatkan skill dan kapabilitas di 

UKM Forum for Scientific Studies (FORCES), tergabung 

dalam keluarga besar Duta Institut, dan juga 

berkesempatan mengikuti berbagai kompetisi. Saya 

telah berhasil sebanyak lima kali memenangkan juara 

1 pada lomba debat mahasiswa tingkat nasional, saya 

juga telah berhasil memenangkan Juara 1 Lomba 

Essay Tingkat Nasional yang diselenggarakan di 

Makassar dan Banten, serta saya juga berhasil menjadi 

finalis PIMNAS ke-30. Di tingkat Internasional, saya 

berhasil memenangkan Juara 1 pada kompetisi Asia 

Pacific Agriculture Undergraduate Student Project 

Competition, Taiwan, pada dua kategori yang berbeda 

yaitu Agriculture and Life Science dan Humanities and 

Management. Saya juga menjadi finalis pada 

kompetisi The 4th International Biotechnology 

Competition and Exhibition di Malaysia. Pada tahun 

2019 ini, saya mengikuti International Winter School of 

Global Environmental Studies, yang diselenggarakan 

oleh Kyoto University, Jepang. 

Saya merasakan bagaimana IPB University mendorong 

mahasiswa untuk berprestasi dan mengembangkan 

diri. Sehingga ketika saya memiliki kesempatan untuk 

berkompetisi mewakili institusi ini, baik di tingkat 

nasional maupun global.

Saat ini saya sedang mengikuti program Fast Track, 

sehingga selepas lulus S1 di program studi Biologi, 

saya akan menempuh studi S2 selama satu tahun lagi 

di program studi Biosains Hewan IPB, kemudian saya 

berharap dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi untuk mendalami Neuro Stem Cell, dan menjadi 

peneliti pada bidang tersebut, karena pada bidang ini 

perkembangannya di Indonesia masih terbilang 

kurang dibandingkan di negara lain. (Awl/ris)

Latiful Akbar
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam 

IPK: 3,87
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Naufal Nur Mahdi
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,92

Terlahir dengan latar belakang keluarga yang 

bergelut di sektor pertanian, menjadikan saya 

sejak kecil telah berkecimpung di sektor ini. 

Dengan masuk Departemen Agribisnis IPB University, 

saya berkeinginan untuk mengubah paradigma 

pertanian konvensional menjadi pertanian Indonesia 

yang lebih bernilai tambah dan berkelanjutan. 

Saya dari SMA Negeri 1 Maospati, Jawa Timur dari  

jalur SBMPTN

Selama kuliah mendapat Beasiswa Bidikmisi, juga 

beasiswa dari Atmaja Foundation berupa tempat 

tinggal. Selain itu, juga beasiswa berupa kupon makan 

dari Yayasan Suligar Indonesia dari Departemen 

Agribisnis. Selama kuliah di IPB University pernah 

meraih Juara 2 Business Model Canvas di IPB 

University, Juara Harapan 1 Business Plan di UPI 

Bandung. Di SMA saya pernah mendapat prestasi 

sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Kabupaten 

Magetan Tahun 2014, finalis mahasiswa berprestasi 

tingkat provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Saya juga 

mengikuti kegiatan International Agribusiness Field 

Trip (IAFT) 2019 Goes To Taiwan pada bulan April 2019. 

Saat ini saya masih melanjutkan Studi Pasca Sarjana di 

Magister Sains Agribisnis karena saya telah terdaftar 

sebagai Mahasiswa Fast Track (Sinergi) S1 ke S2. Target 

jangka pendek sembari kuliah S2 adalah kerja part 

time sebagai tutor di javawebmedia, yaitu lembaga 

kursus di bidang statistic center. Target ke depan 

melanjutkan studi di luar negeri. Kemudian dapat 

mendirikan usaha bisnis dan bekerja secara 

profesional.

Latar belakang keluarga saya adalah keluarga 

sederhana. Sejak kecil hingga SMA saya tinggal 

bersama nenek di desa kecil di Magetan Jawa Timur. 

Hingga lulus SMA baru berpindah ke Bogor dan orang 

tua saya tinggal di Tangerang, Banten.  Saya anak 

pertama dari tiga bersaudara. Ayah bekerja sebagai 

karyawan swasta di salah satu pabrik di Tangerang. 

Sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan 

orang tua sebesar 4 juta yang harus dibagi dengan 

adik-adik saya yang juga masih menempuh 

pendidikan. Adik pertama belajar di Pondok Pesantren 

di Magelang. Sedangkan adik kedua saya belajar juga 

di Pondok Pesantren Al Fatah Temboro Magetan.

Untuk biaya kuliah sebagian besar berasal dari 

beasiswa Bidikmisi, karena saya merasa cukup dengan 

beasiswa yang ada, agar adik saya juga dapat 

menempuh pendidikan. Sekarang saya juga 

menempuh S2 dan harus memenuhi Uang Kuliah 

Tunggal (UKT), saya berharap mendapat beasiswa 

kembali untuk dapat menyelesaikan studi saya. Untuk 

itu saya akan kerja part time untuk mendapatkan 

biaya pendidikan.

Tantangan yang saya hadapi adalah mengatur 

keuangan pribadi. Hal ini agar beasiswa yang 

dapatkan mencukupi untuk hidup di Bogor. Tentu hal 

paling berkesan di IPB University adalah saya yang 

terlahir di desa kecil di kaki gunung Lawu Magetan 

Jawa Timur, dapat duduk di bangku kuliah di kampus 

terbaik di Indonesia. Itu hal paling melekat di benak 

saya, dapat bertemu dengan teman-teman dari 

berbagai daerah serta orang-orang hebat di kampus 

ini. (dh/ris)



S
aya merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara dengan ayah sebagai wirausaha 

dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Saya 

berasal dari SMAN 14 Tangerang. IPB University 

menjadi kampus pilihan saya karena merupakan salah 

satu perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia, 

sehingga yakin kampus ini dapat membentuk dan 

menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. 

Program studi mayor yang saya ambil adalah Ilmu 

Keluarga dan Konsumen dengan minor Gizi 

Masyarakat, karena ketertarikan saya pada keilmuan 

tersebut. Selama di perkuliahan saya aktif dalam 

organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan 

Konsumen (2016-2017 dan 2017-2018). Prestasi yang 

saya dapatkan diantaranya adalah terpilih sebagai 

delegasi Friendship From Indonesia to Singapore-

Malaysia, apresiasi Mahasiswa Berprestasi tingkat 

Internasional dari acara Familiarity Night yang 

diadakan oleh BEM FEMA, dan menjadi ketua divisi 

Family Empowerment Himaiko (2017-2018). 

Untuk membantu meringankan biaya pendidikan, saya 

mendapatkan beasiswa dari Yayasan Salim. Saya 

belajar banyak hal selama di bangku perkuliahan, 

terutama tentang pentingnya peran keluarga dan 

membuat keluarga menjadi berdaya yang kemudian 

dapat membentuk anak-anak sebagai generasi 

penerus yang cerdas dan berkarakter. 

Saya memiliki keinginan besar untuk dapat 

menerapkan dan mengamalkan serta mengaplikasikan 

ilmu yang telah saya dapatkan pada keluarga 

utamanya, masyarakat pada umumnya. Harapan besar 

saya adalah dapat bekerja di bidang yang sesuai 

dengan keilmuan yang telah didapatkan untuk 

kemudian mencari pengalaman dan peluang agar 

dapat memiliki usaha sendiri dan menjadi wirausaha. 

Tantangan yang saya hadapi selama berkuliah di IPB 

University adalah harus dapat memanajemen waktu 

agar dapat menyeimbangkan antara kegiatan 

akademik dan non-akademik. (Awl/ris)
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S
aya merupakan anak kedua dari tiga bersaudara 

dari pasangan Bapak Muhammad Zakaria dan 

Ibu Jamilah. Bapak saya adalah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat dan Ibu saya 

merupakan Ibu Rumah Tangga. Saya berasal dari SMA 

Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka.

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University 

menjadi tempat saya untuk memperoleh gelar Dokter 

Hewan dikarenakan memiliki program studi Kedokteran 

Hewan terbaik di Indonesia. juga merupakan universitas 

yang bergengsi dan konsisten menduduki daftar 10 

universitas terbaik di Indonesia setiap tahunnya.

Selama kuliah, saya mengikuti organisasi Himpunan 

Profesi Hewan Kesayangan dan Satwa Akuatik Eksotik 

(HKSA) di FKH dan Music Agricultural X-pression!! 

(MAX!!) yang membuat saya banyak berkenalan dengan 

mahasiswa dari berbagai fakultas.

Selama menjalani perkuliahan, tantangan yang harus 

saya hadapi adalah dalam penyusunan banyak laporan. 

Namun, saya selalu meyakini diri saya bahwa saya akan 

lulus tepat waktu dan tidak akan mengecewakan orang 

tua, sehingga saya dapat menyelesaikan semua yang 

saya hadapi dengan baik. Saya dapat melewati 

pendidikan sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter 

Hewan (PPDH) dengan baik, sampai akhirnya saya lulus 

menjadi Dokter Hewan, tentunya tidak lepas dari 

dukungan orang tua, baik moril maupun materiil.

Dengan bekal ilmu dan banyak pembelajaran yang saya 

dapatkan di bangku S1 dan PPDH, saya berharap dapat 

mengaplikasikan dan menyebarluaskan ilmu 

semaksimal mungkin sehingga saya dapat berguna bagi 

nusantara.

Setelah kelulusan ini, saya berharap dapat 

berkecimpung ke dalam bagian Quality Control atau 

Quality Assurance bahan pangan asal hewan, karena 

selama di perkuliahan saya lebih tertarik pada bidang 

kesehatan masyarakat veteriner khususnya higiene 

pangan. (Awl/ris)

Zakiah Dwi Junita
Lulusan Terbaik

Pendidikan Profesi Dokter Hewan
IPK: 3,85

Rizqia Aprilia
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,90
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S
aya lahir di Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya 
tinggal di Kota Pekanbaru, Riau. Saya kuliah S2 
Magister Bisnis IPB University karena ikut program 
Tugas Belajar dari tempat kerja saya yaitu PTPN V 

Pekanbaru yang bekerja sama dengan IPB. Saat ini saya 
diberikan amanah sebagai salah satu pimpinan di PTPN 
V Pekanbaru, sebuah BUMN perkebunan yang 
beroperasi di Propinsi Riau. Saya sudah bekerja di 

perusahaan ini selama lebih kurang 18 tahun. Setelah 
lulus, saya akan kembali aktif bekerja di PTPN V.

Judul tesis saya adalah “Pengaruh Keadilan Organisasi 
dalam Penilaian Kinerja terhadap Kepuasan dan Kinerja 
Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru”

Manfaat tesis bagi masyarakat adalah memberi 
masukan bagi Manajemen PTPN V Pekanbaru dalam 
perbaikan sistem penilaian kinerja untuk peningkatan 
kinerja karyawan dan perusahaan. Selain itu, penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan 
sistem manajemen kinerja Sumber Daya Manusia 
(SDM). Setelah lulus dari perkuliahan di Magister Bisnis 
IPB University, saya akan segera kembali bertugas di 
PTPN V dan berusaha memanfaatkan ilmu dan 
pengetahuan yang telah saya dapatkan di bangku 
perkuliahan sehingga saya dapat memberikan 
kontribusi bagi kemajuan PTPN V.

Tantangan berat yang saya hadapi saat saya menjalani 
perkuliahan adalah banyaknya tugas-tugas perkuliahan 
dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Dalam hal ini, 
saya berusaha keras untuk mengatur waktu dan tenaga, 
serta berkolaborasi dengan teman-teman kuliah 
sehingga tugas-tugas dapat saya selesaikan dengan 
baik. Bagi rekan-rekan mahasiswa, pergunakan sebaik-
baiknya kesempatan kita belajar di IPB University untuk 
menambah kompetensi kita. (wal/ris)

Saya memilih untuk melanjutkan kuliah di 
program Pascasarjana (Doktor), program studi 
Teknologi Perikanan Laut (TPL) dengan biaya 

sendiri. Saya pilih IPB University karena telah 
mengetahui reputasinya sebagai sebuah institusi 
perguruan tinggi yang handal di Indonesia yang 
memiliki tenaga pengajar yang profesional dengan 
pengalaman dan reputasi yang sangat baik.  
Sebelumnya, saya juga menamatkan program Sarjana 
(S1) di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 
pada tahun 1995. Pada tahun 2000, saya melanjutkan 
program magister saya di Department of Marine 
Affairs, University of Rhode Island, Kingston, Rhode 
Island, USA dan tamat pada tahun 2002 dengan 
dukungan penuh dari beasiswa Fulbright.  

Program doktor saya di IPB di supervisi bersama oleh 
profesor dari FPIK IPB University, Murdoch University, 
Perth, Australia dan University of British Columbia, 
Vancouver, Canada.  Selama masa analisis dan penulisan 
disertasi, saya juga berkesempatan untuk 
mempresentasikan temuan awal dari hasil penelitian 
saya kepada audiens di Murdoch University, Perth, 
Australia untuk memperoleh masukan dan saran 
perbaikan.  Saya bekerja sebagai Direktur Program 
Kelautan The Nature Conservancy, Indonesia Program, 
sebuah organisasi non-pemerintah (non-government 
organization/NGO) internasional yang berkantor pusat 
di Arlington, Virginia, USA. 

Setelah menamatkan program doktor, saya berencana 
untuk terus berkiprah dalam bidang pengelolaan 
perikanan dan konservasi pesisir dan laut, khususnya 
perbaikan kebijakan dan penata-kelolaan sumberdaya 
pesisir dan laut yang mendukung keberhasilan dari 
tujuan pembangunan berkelanjutan global. Hal ini 
sejalan dengan keahlian yang saya perdalam selama 
mengikuti program doktor di IPB University 
sebagaimana tergambarkan dalam disertasi saya yang 
berjudul “Addressing The Challenges of Managing 
Small-Scale Grouper (Serranidae) and Snapper 
(Lutjanidae) Fisheries in Eastern Indonesia”.  Dalam 
disertasi ini saya meneliti tentang kondisi (status) dari 
stok ikan kerapu dan kakap di perairan timur Indonesia, 
serta mengusulkan saran kebijakan dan penatakelolaan 
perikanan kerapu dan kakap skala kecil yang sesuai 

untuk konteks perikanan Indonesia yang sangat 
kompleks.  Penemuan dan saran-saran yang dihasilkan 
dari penelitian ini, perlu untuk ditindaklanjuti, termasuk 
sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan dan 
pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan 
perikanan, khususnya perikanan skala kecil di Indonesia.

Selama masa studi di IPB, Alhamdulillah saya tidak 
menemui kendala yang berarti, karena saya telah 
melatih diri untuk selalu berusaha menyelesaikan tugas-
tugas yang diberikan tepat waktu.  Para pembimbing, 
meskipun mereka tinggal di zona waktu yang sangat 
berbeda (di Bogor, Australia, dan Canada) sangat 
responsif selama saya melakukan konsultasi desain 
penelitian, analisis dan penulisan disertasi, serta 
publikasi ilmiah baik di jurnal nasional (Jurnal Kebijakan 
Perikanan Indonesia) maupun internasional (Marine 
Policy Journal).  

Saya dilahirkan di Buton, Sulawesi Tenggara, dengan 3 
putra dan 1 putri, dan sekarang menetap di Sanur, Bali 
sejak tahun 2002.  Saran saya untuk rekan-rekan 
mahasiswa pascasarjana, selesaikan segala tugas-tugas 
yang diberikan tepat waktu dan dengan sungguh-
sungguh. (wal/ris)

Abdul Halim
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00

Masrukin
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister 
IPK: 3,95
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