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Assalamu'alaikum 

wr.wb.

 

Kepada para 

wisudawan yang 

berbahagia, atas 

nama pribadi, 

pimpinan dan seluruh 

sivitas akademika 

Institut Pertanian 

Bogor  (IPB), 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 13 Maret 2019, IPB 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 status sebagai produsen ilmu pengetahuan, maka 

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

para dosen, peneliti, mahasiswa, dan alumni IPB 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. Alumni IPB 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  khususnya.

 

Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB dapat terus 

meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang telah 

ada untuk kemajuan almamater. Untuk diketahui bahwa 

sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 

158.113  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 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 Tekankan Upaya Hadapi Krisis Pangan 
dan Revolusi Industri  4.0



upaya memiliki daya adaptasi dan daya 

Sjuang yang tinggi di dunia kerja, calon 

lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dibekali 

soft skill dan pengetahuan untuk menghadapi 

dunia pascakampus pada Senin (11/3) di 

Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor. Pembekalan tersebut diberi nama 

Studium Generale Pra Wisuda. Studium general 

yang bertema “Millenials di Industri 4.0: Karir dan 

Usaha” tersebut diberikan kepada mahasiswa yang 

akan diwisuda hari Rabu (13/3). 

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

IPB, Dr. Alim Setiawan Slamet mengatakan bahwa 

studium generale ini merupakan program rutin 

yang dilaksanakan sebelum wisuda. 

Dilaksanakannya studium generale tersebut 

bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan 

kepada calon lulusan IPB dalam menghadapi dunia 

pascakampus. 

  

“Studium generale kali ini menghadirkan 

narasumber dari pihak perbankan, supaya para 

mahasiswa mendapat literasi keuangan terutama 

keuangan yang dikelola oleh perbankan syariah. Di 

sisi lain, dihadirkan juga alumni yang menggeluti 

dunia usaha supaya alumni IPB dapat membuka 

usaha dan membuka lapangan kerja baru,” tutur Dr. 

Alim.

 

Menurutnya, pengangguran terbuka Indonesia saat 

ini mencapai 6.87 juta jiwa. Hal tersebut menjadi 

tantangan besar bagi semua. Untuk itu, Ia berharap 

para lulusan IPB tidak ikut menambah jumlah 

pengangguran tersebut. 

“Jangan sampai alumni IPB menambah jumlah 

pengangguran saat ini. Syukur-syukur dapat 

mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” 

tambah Dr. Alim.

Caranya bagaimana, lanjut Alim, caranya adalah 

dengan berwirausaha. Karena dengan 

berwirausaha dapat mengurangi jumlah 

pengangguran di Indonesia. Ia menuturkan, sampai 

saat ini lulusan IPB yang menggeluti bidang usaha 

sebesar delapan persen dari seluruh alumni IPB. 

Sebagai kampus yang berkomitmen menghasilkan 

lulusan yang menjadi socio-entrepreneur, IPB terus 

berupaya mendorong calon alumni untuk 

mengembangkan ide-ide bisnisnya. 

Untuk mendukung usaha IPB dalam mencetak 

lulusan yang bergerak di bidang socio-

entrepreneur, Head of Learning and Talent 

Management PT Bank Muamalat Tbk., Anton 

Hendrianto menegaskan akan ikut serta 

memberikan bantuan. 

“Saat ini generasi milenial sangat ingin menjadi job 

creator sehingga dapat membuka lapangan kerja. 

Saya yakin, upaya tersebut akan membantu 

pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja,” 

tutur Anton. 

Sabagai salah satu bank syariah di Indonesia, lanjut 

Anton, Bank Muamalat akan mendukung dan 

mensupport penuh bagi milenial yang hendak 

menggeluti dunia usaha terutama industri halal. 

Tidak hanya itu, Bank Muamalat akan menfasilitasi 

mahasiswa IPB untuk mengikuti kegiatan magang 

di dunia perbankan. (Rosyid/Zul)

FOKUS

Sebelum Wisuda, Calon Lulusan IPB 
Dapat Bekal Kehidupan Pascakampus
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FOKUS

Hal. 3

erdapat dua tantangan besar yang menjadi perhatian Tutama Bangsa Indonesia saat ini.  "Pertama, masyarakat 

global tengah dihadapkan pada permasalahan krisis 

pangan, energi, dan lingkungan hidup, yang kemudian 

berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia, " kata 

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam acara Wisuda dan Penyerahan 

Ijazah Tahap V Tahun Akademik 2018/2019  Program 

Pendidikan Sarjana, Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 

Magister dan Doktor di Lingkungan IPB, Rabu (13/3) di 

Kampus IPB Dramaga Bogor.

Lebih lanjut Rektor IPB mengatakan dalam merespon 

permasalahan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

mengesahkan tujuan global yang tertuang dalam Sustainable 

Development Goals (SGDs) yang disusun melalui kesepakatan 

para pemimpin negara-negara di dunia. SDGs berisi 17 poin 

yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi 

planet bumi, dan menjamin kesejahteraan untuk semua. 

Pencapaian SDGs menuntut komitmen tinggi serta mendorong 

beragam transformasi baik dari segi paradigma, kebijakan, 

hingga perilaku. Inklusivitas dalam pembangunan merupakan 

faktor kunci tercapainya SDGs dan perguruan tinggi termasuk 

pihak yang berperan penting dalam hal ini.

"Kedua, saat ini kita tengah berada dalam era Revolusi Industri 

4.0. Meski sejumlah konsekuensi perkembangan teknologi 4.0 

telah mengubah banyak tatanan lama yang telah mapan, 

kehadiran era ini membuka perspektif baru mengenai 

pentingnya kolaborasi untuk menyelesaikan masalah 

kompleks. Sejumlah kekuatan teknologi 4.0 sepatutnya 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan 

dan berkeadilan. Dua tantangan tersebut memerlukan 

kesiapan sumberdaya manusia agar berdaya saing dan 

berkontribusi mewujudkan SDGs.

Agenda Revolusi Industri 4.0 dengan berkembangnya artificial 

intelligence, robotic, data sciences, internet of things, cloud, 

bio technology, big data, drones akan semakin membawa 

tatanan kehidupan ini tidak hanya pada kondisi 4.0 tetapi lebih 

maju ke masyarakat 5.0. Society 5.0 ditandai dengan 

digitalisasi yang bukan hanya di sektor industri, tetapi masuk 

ke segala aspek kehidupan manusia," lanjut Rektor IPB.

Rektor IPB menekankan, lulusan IPB harus semakin adaptif dan 

selalu siap menghadapi era Society 5.0 ini. Kritik World Bank 

terhadap kompetensi masyarakat Indonesia memfokuskan 

pada empat sektor strategis. Oleh karena itu, para lulusan IPB 

disiapkan dan harus memiliki kompetensi antara lain: Pertama, 

leadership yaitu, kepemimpinan untuk mempersiapkan 

mahasiswa dengan karakter kuat khususnya di bidang 

leadership. Kedua language skills, kemampuan berbahasa 

asing khususnya bahasa Inggris. Ketiga, IT Literacy, dimana 

teknologi IT menjadi ciri utama era Society 5.0. Keempat 

writing skills. “Kegiatan menulis penting untuk menuangkan 

ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun 

inovasi baru dapat ditularkan kepada Society 5.0.”

Rektor  menegaskan perannya melalui peluncuran Agro-

Maritim 4.0 untuk merespon tantangan pencapaian SDGs dan 

revolusi industri 4.0 di bidang pertanian dalam arti luas. Agro-

Maritim 4.0 hadir untuk mengatasi masalah-masalah 

diskonektivitas pembangunan agromaritim, degradasi 

lingkungan dan sumber daya alam, rendahnya kesejahteraan 

masyarakat, kerawanan pangan, rendahnya kontribusi sektor 

agromaritim terhadap pertumbuhan ekonomi, dan 

ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

"Agro-Maritim 4.0 mengintegrasikan pengelolaan wilayah 

darat dan laut secara inklusif yang melibatkan sistem sosial, 

ekonomi, dan ekologi yang kompleks, dengan pendekatan 

utama yang digunakan yaitu transdisiplin, konektivitas wilayah 

ekologis (ecoregion-connectivity), terintegrasi dan partisipatif 

(integrated-particitipatory). Agro-Maritim 4.0. menegaskan 

bahwa seluruh disiplin ilmu sama berperan penting dalam 

penyelesaian isu Agro-Maritim yang kompleks. “Creating 

Value” sebagai ciri utama teknologi Agro-Maritim 4.0 tidak 

semata melibatkan satu disiplin keilmuan saja. Seorang ahli IT 

tidak secara otomatis memiliki kemampuan memahami 

permasalahan teknik, sosial, dan ekonomi agro-maritim, 

sehingga kolaborasi antardisiplin ilmu menjadi keniscayaan," 

tutur Rektor IPB.

Rektor IPB berharap, lulusan IPB sebagai pelaku agro-maritim 

masa depan juga sebagai para technopreneur dan 

sociopreneur dengan sejumlah kompetensi baru yang sesuai 

dengan era Revolusi Industri 4.0 dan Smart Society 5.0. Lulusan 

IPB merupakan pribadi unggul dan adaptif terhadap 

perubahan serta mampu mendukung proses transformasi 

ekonomi yang lebih merata, melalui tumbuhnya technopreneur 

dengan start-up bisnis serta socio-preneur dalam 

pengembangan masyarakat melalui berbagai inovasi yang 

dihasilkan. Lulusan IPB diharapkan mampu berkontribusi 

dalam pencapaian SDGs dan menjadi agen untuk 

mempercepat terwujudnya tujuan Agro-Maritim 4.0 melalui 

kiprahnya di berbagai bidang kerja dan usaha.

Rektor menjelaskan, sepanjang tahun 2018 dan di awal tahun 

2019 ini, IPB telah mengukir berbagai prestasi yang 

membanggakan, baik di level institusi, staf kependidikan, 

maupun para mahasiswa. Prestasi yang diraih oleh IPB secara 

institusi diantaranya:  IPB termasuk 100 perguruan tinggi 

terbaik di dunia versi QS World University Ranking by Subject 

Agriculture and Forestry, Top 40 The Most Sustainable 

University in the World dan Peringkat 2 di Indonesia versi UI 

Green Metric di akhir tahun 2018, Terbaik III Kategori Media 

Sosial PTN-BH pada Anugerah Humas PTN dan LLDikti 2018 

oleh Kemenristekdikti di awal tahun 2019.

IPB telah memiliki 158.113 orang alumni. Keberadaan alumni 

memiliki peran strategis dalam membangun bangsa dan 

negara dan membangun IPB pada khususnya. Pada wisuda 

tahap ini, IPB menyerahkan ijazah kepada 800 orang lulusan, 

yang terdiri dari 531 orang lulusan progam Sarjana, 25 orang 

lulusan program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 211 orang 

lulusan program magister, dan 33 lulusan program doktor. 

(Awl/ris)

Saat Wisuda, Rektor IPB Tekankan 
Upaya Hadapi Krisis Pangan 
dan Revolusi Industri  4.0
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S
aya 

adalah pecinta tanaman. Melihat tumbuhan, 

seakan menjadi kesenangan dan kenyamanan 

tersendiri bagi saya. Oleh karena itu, saya memilih 

kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Departemen 

Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian. Proteksi tanaman 

saya pilih karena program studi ini dapat menjamin 

ketersediaan pangan dengan mempelajari cara 

melindungi tanaman. 

Setelah lulus dari IPB, saya berkeinginan melanjutkan 

kuliah S2 hingga S3 dengan mencari beasiswa. Saya 

ingin mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu dengan 

mengajar sebagai dosen. Selain itu saya juga akan 

membuka usaha di lahan sendiri dengan 

bercocok tanam sayuran dan buah-buahan. 

Ayah saya berkerja wiraswasta sebagai tukang 

fotokopi. Dua tahun awal, pembiayaan tidak masalah 

tetapi semakin kesini warung fotokopi sepi, sehingga 

saya cukupi biaya kuliah melalui beasiswa 

Peningkaatan Prestasi Akademik (PPA) selama 

beberapa tahun. Selain itu, saya membantu dosen 

dalam penelitian dan menjadi asisten praktikum dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang saya 

merasa kesulitan dalam pelajaran di kampus tetapi 

terus mencoba bersemangat, berdoa, berusaha, dan 

mengingat orang tua saya. 

Selama kuliah saya pernah mengikuti organisasi 

Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman. Aktif juga 

mengikuti Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) dan pernah 

mendapatkan Juara I Futsal Putri. Beberapa kali saya 

pernah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai 

peraih IPK tertinggi di departemen. Saya merupakan 

anak kedua dari tiga bersaudara. Saya alumni SMAN 11 

Jakarta Timur. (Awl/Zul)

Hal. 4

S
aya berasal dari Bandung. Setelah lulus dari SMA 

Negeri 3 Bandung, saya diterima di Fakultas 

Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH 

IPB) melalui jalur SBMPTN pada tahun 2014. Saya 

memilih IPB karena IPB merupakan salah satu 

perguruan tinggi negeri yang memiliki jurusan 

kedokteran hewan terbaik di Indonesia.

Selama kuliah Alhamdulillah saya mendapatkan 

beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) sejak 

semester 3. Selain kuliah, saya aktif dalam Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Berkuda Equestrian Club IPB (ECI). 

Saya mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa ini karena 

saya dapat mempraktikkan dan melihat langsung 

pemeliharaan, perawatan, serta pengobatan hewan 

yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan. 

Setelah lulus S1 kedokteran hewan ini saya berencana 

meneruskan pendidikan profesi kedokteran hewan di 

IPB, saya juga berkeinganan untuk meneruskan 

pendidikan saya setinggi mungkin. Salah satu cita-cita 

saya adalah memiliki peternakan sendiri.

Untuk mengisi waktu di sela-sela kuliah, saya 

mengambil kegiatan sebagai asisten praktikum pada 

beberapa mata kuliah di FKH. Tantangan yang saya 

hadapi selama berkuliah di IPB adalah jauhnya dari 

keluarga dan berlatih untuk mandiri. Tantangan itu 

dapat saya hadapi dengan menyadari bahwa 

dimanapun saya berada, selalu banyak orang-orang 

baik dan teman-teman baru. (dh/ris)

Milad Rahmatillah
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,94

Husnul Khotimah
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,74

Melihat tumbuhan, seakan 

menjadi kesenangan dan 

kenyamanan tersendiri bagi 

saya

“ Salah satu cita-cita saya 

adalah memiliki peternakan 

sendiri

”
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Hal. 5Hal. 5

S
aya lulusan  SMAN 4 Bogor. Saya melihat peluang 

di bidang kelautan sangat besar, dan salah satu 

jurusan kelautan terbaik ada di IPB. Lalu saya 

masuk melalui jalur SNMPTN. Selama kuliah di IPB saya 

pernah meraih Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 

(PPA) dan beasiswa dari C21. Selain itu saya pernah 

meraih medali perak kategori presentasi pada ajang 

PIMNAS 2017 dengan judul PKM "Mr. Phyton Rancang 

Bangun Alat Pengukur Fitoplankton untuk Mengetahui 

Produktivitas Perairan", kemudian saya pernah menjadi 

juara 1 cabang perkusi  di ajang FMAC dan IAC dalam 

grup explorasi percussion.

Sewaktu kuliah saya juga aktif menjadi anggota Divisi 

Kaderisasi dan Kebijakan di Himpunan Mahasiswa Ilmu 

dan Teknologi Kelautan (HIMITEKA). Saya juga sempat 

menjadi Duta FPIK periode 2016-2017. Setelah lulus 

saya ingin bekerja kemudian lanjut S2. Targetnya ke 

depan saya ingin bekerja sebagai surveyor kelautan 

kemudian melanjutkan studi di luar negeri.

Saya anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah saya 

buka usaha depot air minum isi ulang di rumah.. 

Sebenarnya biaya dari orang tua sudah cukup, namun 

saya ingin meringankan beban orang tua dengan 

membantu bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan 

membayar sendiri biaya fieldtrip setiap semester. Uang 

tersebut saya dapatkan dari beasiswa serta hasil free 

lancer di wedding organizer dan hasil mengajar.

Menjadi mahasiswa IPB dituntut aktif dengan jadwal 

kuliah yang padat, itu tantangannya. Hal tersebut 

membuat saya mengikuti berbagai macam kegiatan 

seperti organisasi, kepanitiaan, ekstrakurikuler dan 

mengikuti lomba. Tentunya dengan jadwal kuliah yang 

padat membuat saya harus membagi waktu dengan 

baik. Selain itu, banyaknya fieldtrip dan kegiatan 

praktikum yang cukup memakan biaya, membuat saya 

harus mendapatkan uang yang akhirnya saya dapat dari 

bekerja sebagai freelancer di wedding organizer dan 

mengajar. (dh/ris)

Lulus  dari SMA N 1 WAY JEPARA, Lampung Timur, 

Saya tertarik masuk IPB karena IPB merupakan 

salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di 

Indonesia. IPB telah banyak melahirkan lulusan hebat 

yang berkiprah di berbagai sektor pertanian. Saya 

masuk IPB melalui jalur SBMPTN. 

Selama kuliah saya mendapatkan beasiswa Bidikmisi. 

Sewaktu SMA saya pernah juara 1 olimpiade astronomi 

tingkat kabupaten, sedangkan saat SMP saya pernah  

juara 1 olimpiade fisika tingkat kabupaten. 

Selama kuliah saya aktif diberbagai kegiatan 

kemahasiswaan dan kepanitiaan seperti BEM Fakultas 

Peternakan, panitia Masa Perkenalan Kampus 

Mahasiswa Baru IPB, panitia IPB Art Contest, dan panitia 

Hari Susu Nusantara.

Alhamdulillah,saat ini saya sudah bekerja di sebuah 

perusahaan feed suplement yaitu PT Tri Dinamika 

Nusantara yang berlokasi di Bekasi. 

Target ke depan saya yaitu menekuni pekerjaan saya 

saat ini untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah saya 

dapatkan. Untuk target selanjutnya jika saya 

mendapatkan kesempatan, saya akan melanjutkan studi 

S2 untuk menggali lebih dalam ilmu yang saya miliki 

yaitu nutrisi dan teknologi pakan.

Saya merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari 

pasangan  Prawoto dan Ibu Miswati. Saya anak ke-2. 

Pekerjaan ayah saya sebagai buruh sopir sedangkan ibu 

saya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan orang tua 

saya 1,8jt per bulan. Selama saya kuliah biaya dari orang 

tua sudah mencukupi dengan dibantunya beasiswa 

bidikmisi. Selain itu saya juga bekerja sebagai pengajar 

les privat SMA.

 Selama kuliah di IPB saya harus dapat membagi waktu 

dan memanajnya dengan baik antara organisasi, belajar, 

dan mengajar. Hal tersebut merupakan tantangan yang 

saya hadapi. (dh/ris)

Azhar Slamet
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,84

Dwi Rihana
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan 
IPK: 3,49

Saya ingin menggali lebih 

dalam ilmu yang saya miliki 

yaitu nutrisi dan teknologi 

pakan

”

“
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Saya ingin bekerja sebagai 

surveyor kelautan kemudian 

melanjutkan studi di luar negeri

“””



S
aya kuliah di Departemen Manajemen Hutan, 

karena ingin menjaga dan melestarikan bumi. 

Selain itu, saya juga tertarik dengan ilmu 

penginderaan jarak jauh dan analisis spasial yang ada di 

Departemen Manajemen Hutan.

Saya sudah mengaplikasikan ilmu saya di situs media 

lingkungan hidup dan kehutanan yang saya bangun 

yakni foresteract.com. Rencana terbesar saya adalah 

ingin menjadikan Forester Act menjadi media 

lingkungan hidup dan kehutanan terbesar di Indonesia. 

Selain mewujudkan impian besar tersebut, saya juga 

ingin bekerja di bidang pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (DAS) sesuai dengan topik skripsi yang saya 

buat. Pengelolaan DAS ini merupakan kajian yang 

kompleks yang menyangkut analisis spasial, hidrologi, 

dan sosial masyarakat.

Semasa kuliah, saya pernah mengikuti organisasi seperti 

Dewan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Persiapan 

Bersama (DPM TPB), Wakil Ketua Divisi Keprofesian, 

Forest Management Students Club dan Anggota Public 

Relations, International Forestry Students Association 

Local Committee IPB (IFSA LC-IPB). Prestasi yang pernah 

saya raih adalah menjadi penerima dana hibah Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW) IPB untuk usaha Forester 

Act.

Saya anak ketiga dari tiga bersaudara. Pekerjaan ayah 

adalah wiraswasta dan ibu sebagai guru Sekolah Dasar. 

Biaya kuliah dari orang tua mencukupi, tetapi saya 

terbiasa untuk berusaha untuk menambah uang jajan.

Kegiatan akademik maupun non akademik yang saya 

jalankan sangat padat sehingga harus biasa 

menggunakan waktu seefisien dan seefektif mungkin. 

Saya sebelumnya bersekolah di SMA Negeri 10 

Bandung. (Awl/Zul)

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 6

Alasan saya memilih Institut Pertanian Bogor 

(IPB) adalah karena IPB merupakan salah satu 

perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. 

IPB dekat dengan rumah saya di Bogor dan IPB banyak 

mencetak lulusan yang berwirausaha. 

Untuk itu, alasan saya memilih Departemen Ilmu dan 

Teknologi Pangan (ITP), Fakultas Teknologi Pertanian 

(Fateta) adalah karena ITP merupakan salah satu jurusan 

favorit di IPB.  Setelah lulus saya berencana untuk 

membuka usaha di bidang kuliner.

Ilmu yang saya dapat selama kuliah akan saya 

aplikasikan sebagai dasar ilmu untuk memulai usaha di 

bidang kuliner, sehingga dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan usaha atau bisnis. Selain itu, saya juga 

akan membuka usaha bimbingan belajar. 

Organisasi yang saya ikuti selama di IPB adalah anggota 

Himitepa 2015/2016 dan Ketua Himitepa 2016/2017. 

Prestasi yang pernah saya raih selama kuliah adalah 

Juara III Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) tahun 2017 

dan 2018 di bidang basket.

Saya asli dari Bogor. Saya anak pertama dari dua 

bersaudara. Ayah bekerja sebagai pegawai dan ibu 

sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah untuk biaya 

kuliah ditanggung oleh ayah di awal-awal. Setelah itu 

saya bekerja part time sebagai pengajar SMA untuk 

membantu membiayai biaya kuliah. Tantangan yang 

dihadapi adalah membagi waktu antara kuliah, 

organisasi, olahraga, dan mengajar. Terutama saat akan 

ujian. Saya bersekolah di SMK Sekolah Menengah Analis 

Kimia Bogor. (Awl/Zul)

Tomi Ardiansyah
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan 
IPK: 3,82

Hardi Kurnia
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,75

Saya kuliah di 

Departemen 

Manajemen Hutan, 

karena ingin menjaga 

dan melestarikan bumi. 

Setelah lulus saya berencana 

untuk membuka usaha di bidang 

kuliner

“”
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LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 7

S
aya merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara. Saya lulus dari SMAK 4 BPK Penabur 

Jakarta sebelum saya memutuskan untuk kuliah di 

Institut Pertanian Bogor (IPB). Saya memilih kuliah 

di IPB karena saat itu ada program studi yang menarik 

perhatian saya yaitu program studi Biokimia. 

Program studi ini belum ditemui di perguruan tinggi 

lain yang ada di Indonesia hingga akhirnya saya 

mendaftar ke IPB. Puji Tuhan, saya berhasil lolos dalam 

ujian Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN) dan masuk dalam program studi Biokimia.

Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menempuh 

pendidikan di Biokimia IPB, saya berharap ilmu ini dapat 

diimplementasikan sebagai peneliti di bidang rekayasa 

genetika. 

Selama kuliah, saya pernah aktif dalam himpunan 

profesi Biokimia yaitu CREBs di divisi Riset dan Edukasi. 

Selama kuliah tentunya banyak tantangan yang harus 

dihadapi, salah satu yang paling saya ingat adalah 

bagaimana harus beradaptasi dengan lingkungan baru 

di asrama dengan berbagai macam orang yang berasal 

dari seluruh Indonesia. Tidak mudah tetapi saya coba 

menjalaninya dengan santai dan berusaha membuka 

diri pada lingkungan sekitar hingga akhirnya saya bisa 

merasa nyaman di asrama. 

Orang tua saya adalah wiraswasta sehingga kebutuhan 

selama kuliah sebenarnya dapat terpenuhi dengan baik 

tetapi saya juga ingin lebih mandiri sehingga berusaha 

mendapatkan beasiswa hingga akhirnya berhasil 

mendapatkan beasiswa dari Tanoto Foundation. Setelah 

lulus dari IPB, saya berharap dapat melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih tinggi. (Awl/Zul)

S
aya dulu bersekolah di SMAN 1 Ciampea, Bogor. 

Tidak ada alasan khusus mengapa memilih IPB 

awalnya, karena untuk bisa kuliah pun saya ragu. 

Saya memilih IPB karena jarak yang cukup dekat 

dengan tempat tinggal saya dan arahan dari kakak kelas 

dan guru BK saat di SMA. Setelah masuk IPB saya 

merasa bangga dan haru karena bisa masuk ke salah 

satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Selain 

itu, kondisi dan suasana kampus yang hijau, asri, dan 

kondusif membuat saya semakin menyukai IPB. 

Saya selama kuliah mendapat beasiswa Bidikmisi. Tidak 

hanya itu sewaktu SMA dan SMP saya selalu mendapat 

juara umum pertama atau kedua di sekolah.  Saya juga 

suka mengikut perlombaan olimpiade nasional saat 

SMP dan SMA.

Setelah lulus, saya ingin bekerja dulu di sebuah instansi 

pemerintahan atau Badan Umum Milik Negara (BUMN) 

sesuai dengan kualifikasi saya. Saya Ingin bisa 

melanjutkan S2 jika berkesempatan setelah bekerja 

nanti dan memiliki sebuah usaha untuk Ibu. Karena Ibu 

saya adalah seorang single parent.

Saya anak pertama dari dua bersaudara, selisih saya dan 

adik saya hanya satu tahun. Ibu saya pekerja toko di 

Pasar Ciampea, penghasilannya mungkin sekitar Rp1 

juta. Biaya kuliah per bulan seringkali tidak cukup jika 

mengadalkan penghasilan dari Ibu,  namun terbantu 

oleh beasiswa yang diperoleh, adakalanya dari adik dan 

saudara lain. Karena kebetulan saya anggota keluarga 

pertama yang berkuliah. Saya juga kerap kali membantu 

saudara saya yang memiliki usaha (dagang) sehingga 

punya penghasilan tambahan meskipun tidak sering.

Tantangannya, Saya harus bisa mempertahankan nilai 

saya untuk mempertahankan beasiswa bidikmisi yang 

saya peroleh. Karena hampir 80 persen  biaya kuliah 

saya mengandalkan dari beasiswa. Kalaupun ada 

kekurangan biaya, saya juga membantu saudara saya 

sehingga mendapat uang saku tambahan. Saya juga 

anak yang suka menabung, jadi tidak begitu suka 

menghamburkan uang. Selain itu tantangan lainnya 

adalah pelajaran pada saat SMA dan kuliah jelas sangat 

berbeda. Sehingga saya harus pandai mengatur dan 

membagi waktu untuk belajar di rumah. Karena ibu saya 

bekerja, sehingga yang menyelesaikan pekerjaan rumah 

juga saya. Saya bukan anak yang pandai berinteraksi 

dengan baik, saya kerap kali memiliki perasaan minder. 

Tapi saya selalu berusaha untuk bersikap ramah dan 

berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang 

sekitar. (dh/ris)

Michelle Louisanna Tanaya
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam 

IPK: 3,95

Devi Marliana
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,79

Saya berharap ilmu ini 

dapat diimplementasikan 

sebagai peneliti di bidang 

rekayasa genetika. 

“
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S
aya merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 

Wonosobo. Pekerjaan ayah saya adalah karyawan 

swasta, sementara ibu bekerja sebagai guru SD. Saya 

tertarik dengan program studi Ilmu Gizi yang dimiliki 

Institut Pertanian Bogor (IPB). Dan Ilmu Gizi IPB adalah 

prodi Ilmu Gizi terbaik di Indonesia dan memiliki 

akreditasi yang bagus (A). 

Selain itu, saya tertarik dengan dunia kesehatan dan 

cukup gemar dengan ilmu yang bersifat eksak, 

sehingga saya berpikir Prodi Ilmu Gizi yang paling tepat 

untuk saya pilih. Selain mengikuti kegiatan perkuliahan, 

saya juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya 

Himagizi (Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi) dan 

Ikamanos (Ikatan Keluarga Mahasiswa Wonosobo).

Selama menjalani kuliah di IPB, orang tua saya dapat 

mencukupi kebutuhan termasuk Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) dan biaya hidup. Meskipun begitu, saya tetap 

melamar beasiswa untuk menambah uang tabungan 

ketika ada kebutuhan mendesak dan sempat berhasil 

mendapatkan besasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 

(PPA) beberapa kali. 

Tantangan yang saya hadapi selama kuliah di IPB antara 

lain belum terbiasa dengan jadwal dan tugas 

perkuliahan, organisasi, serta kepanitiaan yang padat di 

awal semester. Hal tersebut dapat disiasati dengan 

membagi waktu antara kegiatan akademis dan non 

akademis dengan baik, misalnya dengan mengerjakan 

tugas di sela-sela waktu kuliah. 

Ilmu yang saya dapat selama kuliah di IPB tentunya 

akan saya aplikasikan ke lingkungan kerja maupun ke 

masyarakat secara umum. Di program studi ini tidak 

hanya materi gizi klinis saja yang dipelajari, namun juga 

ilmu tentang gizi masyarakat. 

Setelah lulus dari IPB saya berencana untuk bekerja di 

perusahaan yang melibatkan nutrisionis dalam 

pengoperasiannya karena saya ingin menerapkan ilmu 

yang telah saya dapat sekaligus agar lebih leluasa 

mengembangkan karir setelah bekerja nanti. (Awl/Zul)

LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 8

Dari SMAN 33 Jakarta, saya putuskan kuliah di 

IPB. Alhamdulillah Semasa kuliah pernah 

mendapat beasiswa  dari PT Romindo. Selama 

kuliah pernah aktif di  TPB sebagai Sekretaris Umum 2 

Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa 

Institut Pertanian Bogor (DPM KM IPB), kemudian 

kepengurusan berikutnya sebagai Ketua Badan Legislasi 

DPM Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), dan pernah 

juga menjadi anggota Komisi Pemilihan Raya KM IPB.

Setelah lulus saya  ingin mengaplikasikan ilmu  yang 

saya peroleh selama kuliah. Saya belajar ilmu-ilmu 

medis di lapangan pada bidang medik konservasi. Saya 

ingin konsisten di bidang medik konservasi. Tantangan 

semasa kuliah kadang kegiatan organisasi membuat 

kegiatan perkuliahan agak lalai. Bahkan saat lulus 

tingkat sarjana, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) saya 

tidak sampai 3. Untuk menutupinya, setelah lulus S1, 

saya kembali belajar sembari membantu mengajari 

adik-adik kelas sebagai asisten praktikum di tujuh mata 

kuliah. Selain mengisi waktu luang, sekaligus me-refresh 

materi-materi yang belum sempurna saat S1. (dh/ris)

Muhammad Andhika Nur
Lulusan Terbaik

Pendidikan Profesi Dokter Hewan
IPK: 3,89

Hanifah Mulaningtiyas
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,88
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Melihat tumbuhan, seakan 

menjadi kesenangan dan 

kenyamanan tersendiri bagi 

saya

Saya tertarik dengan dunia 

kesehatan dan cukup gemar 

dengan ilmu yang bersifat eksak

“”
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I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) adalah almamater S1 

saya. Di IPB juga saya mendapatkan ilmu dan 

kedisiplinan, selain ketrampilan dalam menunjang 

pekerjaan. Karena itu saya memilih kembali IPB untuk 

melanjutkan jenjang S2. Saya memilih Magister Sains 

Agribisnis.

Progran Studi Agribisnis ini selaras dengan pekerjaan 

yang saya tekuni yakni sebagai peneliti Farming System 

di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 

Pertanian (BBP2TP), Badan Litbang Pertanian. 

Program Studi Agribisnis membekali saya berbagai ilmu 

keterampilan. Oleh karena itu ilmu dan ketrampilan 

yang didapat, saya aplikasikan dalam pekerjaan serta 

membantu untuk menunjang pekerjaan lebih maksimal 

dan berhasil. Harapannya semoga ilmu dan 

pengalaman yang sudah saya peroleh selama studi di 

Magister Sains Agribisnis dapat bermanfaat bagi saya 

dan juga bagi pertanian di Indonesia, terutama bagi 

kemajuan dan kesejahteraan petani. 

Pertanian adalah salah satu sektor strategis dan cukup 

penting di Indonesia, namun petani sebagai aktor 

utama seringkali hidup tidak sejahtera. Oleh karena itu, 

saya berharap lewat pekerjaan yang saya tekuni 

sekarang, saya dapat membantu memajukan pertanian 

dan petani di Indonesia, melalui berbagai inovasi-

inovasi yang dikembangkan.  (Awl/ris)

S
aya lahir 35 tahun lalu di daerah pedalaman 

Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya meraih 

gelar sarjana dan dokter hewan dari Universitas 

Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2006 dan 2008. Saya 

memilih melanjutkan program doctoral (S3) di IPB 

karena merasa nyaman dengan suasana akademik IPB 

dan masih tertantang untuk mendalami riset saya 

ketika meraih gelar magister yang juga saya peroleh 

dari IPB tahun 2015. Program doktoral saya dibiayai 

dengan Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri 

(BPPDN) mulai tahun 2015 dan bantuan dana dari 

Hibah Penelitian Disertasi Doktor.

Selama  mengikuti kuliah di Pascasarjana IPB tidak 

banyak kegiatan kemahasiswaan yang dapat saya ikuti 

karena secara personal saya adalah seorang Ibu yang 

jauh dari suami dan dua anak yang harus berbagi waktu 

dengan satu balita yang juga membutuhkan perhatian 

saya. Siang hari di jam jam aktif kampus saya habiskan 

waktu lebih banyak di laboratorium dan ketika di rumah 

segala urusan kampus saya tinggalkan dengan tujuan 

agar anak-anak saya juga belajar memahami rutinitas 

saya. Pelajaran berharga ini saya dapatkan dari profesor 

saya. Beliau mengatakan, "Biasakan anak-anak ditinggal 

sesuai jadwal kantor, agar mereka paham pekerjaan 

orangtuanya, yaaa begitu...Sabar saja, Insya Allah, 

Bismillah.”  Sehingga Alhamdulillah dengan keberanian 

dan keteguhan hati, pelajaran ini sangat membantu 

saya menyelesaikan masa studi sebagai lulusan terbaik.

Saya mengangkat disertasi tentang “Penyakit Newcastle 

Disease atau Penyakit Tetelo" yang sangat bermanfaat 

untuk mengkaji patogenesis penyakit tersebut melalui 

pemeriksaan patologi, histopatologi dan 

imunohistokimia secara ekperimental menggunakan 

isolat local. Hal ini menjadi dasar saya secara ilmiah 

untuk mengedukasi peternak unggas terutama yang 

memelihara ayam kampung dan itik tentang 

perkembangan penyakit tersebut saat ini.

Setelah lulus dari IPB saya akan kembali ke instansi 

tempat saya bekerja di Fakultas Kedokteran Hewan 

Unsyiah sebagai seorang dosen pada bagian patologi. 

Saya akan terus berkarya dan mentransfer semua ilmu 

yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan di 

IPB pada mahasiswa saya dan tetap mengabdi 

mengamalkan tridarma perguruan tinggi.

Pesan saya pada  mahasiswa IPB, masuk IPB adalah 

takdir hidup anda yang harus diperjuangkan. Mungkin 

saja masa-masa studi anda sama dengan saya yang 

terlahir dari keluarga sangat sederhana, berpisah jauh 

dari keluarga, diselamatkan dari musibah bencana alam 

yang dahsyat, diuji penyakit yang berisiko sangat fatal, 

seakan perjuangan sekolah juga sudah berakhir dan 

diuji dengan ujian berat lainnya, yakinlah ujian adalah 

salah satu cara Allah S.W.T menempa anda agar kelak 

anda menjadi generasi cendekia bermental baja yang 

tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas, 

tetap bersemangat, giat belajar, berfikir positif terhadap 

apapun yang dihadapi dan mintalah selalu didoakan  

oleh kedua orang tua. (dh/ris)

Etriwati
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 3,96

Amalia Ulpah
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister
IPK: 3,94
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