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Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 September 2020, IPB 

University kembali mewisuda 518 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.

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.

Assalamu'alaikum 

wr.wb.

 

 

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.

 

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 165.331 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

WISUDA-ku
Edisi September/2020



FOKUS

Hal. 2

Selain itu alumni IPB University harus percaya diri dan bangga 

dengan almamater. Selalu menanamkan mindset optimis yang 

berorientasi masa depan. Situasi saat ini cepat berubah, kondisi 

berubah, maka mindset pun harus berubah.Diakuinya, bagi 

sebagian kalangan, mindset sulit berubah karena memiliki fixed 

mindset. Untuk itu diharapkan para alumni IPB bisa memiliki 

growth mindset. Yakni mindset yang selalu berkembang dan 

memiliki optimisme mengikuti perkembangan jaman maka 

niscaya kita akan menjadi trend setter perubahan.

“Bangsa Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika, Australia 

memiliki kehidupan selama 24 jam sehari, dua mata, dua 

telinga, tidak ada yang beda. Korea Selatan  menjadi negara 

maju, mereka memiliki mindset bahwa Korea Selatan tidak ada 

rumus kalah oleh Jepang, sehingga mereka menjadi bangsa 

maju,” ujarnya.

“Wisudawan yang kini sudah menyandang alumni dan lulusan 

IPB University, diharapkan selalu menjadi pembelajar tangguh. 

Saat ini jaman penuh dengan gejolak, ketidakpastian, kompleks 

dan serba tidak jelas atau dikenal dengan VUCA (Volatility, 

Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Sehingga alumni IPB 

University harus menjadi pembelajar lincah dan tangguh. Hal 

tersebut sebagai upaya untuk bisa adaptasi terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Rektor juga berpesan para alumni IPB University juga harus 

menjadi pelopor Agromaritim 4.0. Ini adalah upaya untuk 

menjawab tantangan jaman. Konsep Agromaritim 4.0 

merupakan konsep merespon perubahan industri 4.0 dengan 

riset-riset unggul dan inovasi. Selain itu juga, IPB University 

menghadapi perubahan saat ini dengan metode pembelajaran 

yaitu Kurikulum 2020.

“Ini adalah upaya kita memberikan added value, menyiapkan 

untuk masyarakat agar ada percepatan proses tranformasi. 

Saya berharap juga konsep Agromaritim 4.0 betul-betul 

diterapkan. Selain itu masyarakat juga membutuhkan bantuan 

dan uluran tangan para alumni untuk menjadi socio 

entrepreneur agar bisa beradaptasi terhadap perubahan,” 

imbuhnya.

Alumni IPB University juga diharapkan menjadi sumber 

inspirasi dan inovasi untuk jadi leader. Inovasi besar lahir dari 

mimpi besar, sehingga alumni  harus selalu menginspirasi. 

Menurutnya, kini ada lebih dari 150 ribu alumni IPB University 

yang bisa saling menginspirasi agar bangsa Indonesia menjadi 

bangsa besar dan luar biasa. Indonesia memiliki derajat yang 

sama dengan bangsa lain.

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria kembali 

Rmewisuda secara daring 518 lulusan, (30/9). Ada 389 

lulusan dari Program Pendidikan Sarjana, 49 lulusan 

Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 69 lulusan 

Program Magister dan 11 lulusan Program Doktor. Dalam 

pidatonya, Prof Arif Satria menyampaikan selamat kepada 

seluruh wisudawan dan memberikan lima pesan kepada 

lulusan IPB University yang kini sudah menyandang sebagai 

alumni IPB University.

“Kehadiran Korea Selatan dan Tiongkok yang hampir 

memimpin dunia saat ini, karena menjadi future practice. Jika 

kita menerapkan best practice saja maka akan menjadi 

follower, maka jadilah future practice. Semoga alumni IPB 

University memiliki ekosistem subur yang kaya akan inspirasi. 

Saya yakin anda adalah calon leader bukan follower,” ucapnya. 

(dh/Zul)

Untuk itu, alumni IPB University diharapkan menjadi bagian 

dari masa depan. Cara terbaik adalah dengan menemukan 

masa depan yang diciptakan hari ini. Inovasi harus berupa 

lompatan, kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Lompatan 

inovasi harus dilakukan dengan mengacu pada future practice.

Wisuda-Ku | Edisi September/2020 

Momen Wisuda Daring, Rektor Berharap
Alumni IPB University Miliki Growth Mindset
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Hal. 3

Dalam sebuah prediksi,  indonesia akan menjadi tujuh 

negara di dunia dengan perekonomian terbesar asal ada 

tiga poin yang harus di penuhi. Poin tersebut  adalah 

surplus productive  people, 52 persen middle income dan 

adanya transformasi ekonomi sumberdaya alam  menjadi 

human capital based economic.

Dari kondisi tersebut  Rizal ingin ambil peran dengan 

menjadi petani. Ia memilih menjadi petani karena rata-rata 

petani di indoneaia saat ini sudah berusia senja.  “Ini 

tantangan besar, untuk itu saya tidak ingin tinggal diam, 

saya ingin kembangkan pertanian. Saat ini saya ambil 

sektor jeruk, mulai dari  mengolah lahan, pembibitan, 

maupun pasca panen termasuk penjualan. Saya terjun 

langsung dan belajar dari awal,” ucapnya.

izal Fahreza, Alumni IPB University,  Departemen 

RAgronomi dan Hortikultura tahun 2014 

membagikan pengalaman pasca kampus dalam 

pembekalan karir pra wisuda yang digelar secara daring, 

(28/9).

Menurut Rizal, hal yang sangat membantu dalam  proses 

pasca kampusnya adalah pengalaman semasa kuliah. Ia 

mengaku dirinya termasuk orang yang aktif di berbagai 

organisasi. Ia mengaku, sewaktu kuliah aktif sebagai ketua 

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB 

University, setelah itu meningkat menjadi Ketua Himpunan 

Mahasiswa Agronomi Indonesia yang meliputi perguruan 

tinggi di Jawa, Sumatera dan Indoneaia bagian timur.

Lebih lanjut ia menyampaikan, semasa kuliah, dirinya selalu 

ingin banyak belajar dan berusaha aktif mengikuti pekan 

ilmiah nasional. Dengan upayanya tersebut ia berhasil 

mengantarkan IPB University menjadi juara umum ke 2,  

sehingga dirinya diberi kepercayaan menjadi asisten junior 

inovator pepaya callina yaitu (alm) Prof  Sriani Sujiprihati.

“Saya juga pernah dipercaya menjadi Ketua Pelaksana 

Pertama Festival Buah dan Bunga Nusantara,” ucapnya.

Untuk menggali ilmu tentang komoditas jeruk, Alumnus IPB 

University yang saat ini mempunyai kebun Eptilu, sempat 

mengikuti program internship dari IPB University untuk 

belajar di Ohio University, Amerika Serikat. Dengan 

pengalaman internship tersebut, Rizal bisa tahu lebih jauh 

tentang produksi jeruk California.

“Saya melihat secara langsung bagaimana sektor produksi, 

juga melihat langsung proses bagian  logistik disana,” 

tuturnya.

Berbekal dari pengalamannya tersebut, saat ini Rizal juga 

mengembangkan  agrowisata Eptilu di Kabupaten Garut. 

Agrowisata Eptilu adalah agrowisata perkebunan jeruk 

yang di dalamnya diberikan sensasi makan nasi liwet di 

tengah perkebunan jeruk. Agrowisata ini juga di buat 

pertanian terintegrasi dengan inovasi maupun teknologi. 

Sampai saat ini, agrowisata Eptilu telah dikunjungi oleh 25 

ribu pengunjung  dari berbagai daerah.

Hasil kerja keras Rizal juga terbukti dengan sederet 

penghargaan yang diperoleh yakni terpilih sebagai Duta 

Petani Muda ASEAN pada tahun 2018 pada ajang “The 

Asean Young Succes Farmer” di Philipina, ia pun menjadi 

utusan Indonesia pada ajang The 2nd Youth Leadhership 

Program in Agriculture for Belt and Road (South-South 

Coorporation), di Beijing, China. Tak hanya itu,  Rizal juga 

meraih Penghargaan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi 

Tingkat Nasional 2016 dari Kementerian Pemuda dan 

Olahraga dan ia didaulat  menjadi Duta Milenial 

Pembangunan Pertanian 2019 dari Kementerian Pertanian. 

Satu tahun ini, Rizal aktif dalam program  One CEO One 

Village  yang merupakan kerjasama gabungan antara 

pemerintah Jawa Barat, perguruan tinggi dan petani untuk 

pengembangan pertanian. 

Kasubdit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, 

Handian Purwawangsa, SHut, MSi mengucapkan  selamat 

kepada para calon wisudawan yang akan melaksanakan 

wisuda secara daring Rabu, 30 September mendatang. 

Pada kesempatan ini ia menyampaikan pentingnya bagi 

para wisudawan untuk cepat beradaptasi terhadap situasi 

pergeseran teknologi dan adaptasi normal baru di masa 

pandemi. “Adaptasi dapat dilakukan dengan cepat apabila 

para wisudawan mampu  menjadi pembelajar yang lincah,  

selau berinovasi dalam menghadapi persoalan saat ini dan 

lulusan IPB University biasanya sudah memiliki hal 

tersebut,” tandasnya. Dalam acara ini juga diberikan sesi 

bagaimana mengoptimalkan personal branding bagi fresh 

graduated oleh Nurfajri Rachmawati, Recruitment and 

Trainer. (Dh/RA)

Studium Generale Pra Wisuda IPB University
Hadirkan Petani Muda Sukses

Wisuda-Ku | Edisi September/2020 
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LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari SMA Negeri 1 Kendari. 

Kedokteran Hewan merupakan ilmu medis yang 

unik. Kedokteran hewan memberikan wawasan 

mengenai kesehatan dan perilaku hewan secara 

komparatif.

Berlandaskan "Manusya Mriga Satwa Sewaka" sebagai 

simbol keselarasan antara hewan, manusia, dan 

lingkungan, kedokteran hewan tidak hanya diartikan 

sebagai ilmu dan aplikasi medis veteriner. Namun juga 

memberikan wawasan mengenai kesehatan 

masyarakat veteriner, produk asal hewan, pengelolaan 

kesehatan lingkungan, etika kedokteran hewan, dan 

lain sebagainya.

Selain belajar, proses pembentukan jati diri dan 

karakter beretika yang tangguh dan profesional 

merupakan perjuangan sesungguhnya selama studi di 

Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Selama 

menjadi mahasiswa banyak hal yang sangat bermakna 

untuk saya, salah satunya menjadi delegasi beberapa 

kegiatan diantaranya pada Korea International Water 

Week 2018 di Daegu, Korea Selatan.

Hal lain yang berkesan bagi saya adalah menjadi 

panitia utama kegiatan “Abdi Nusantara XIII” yang dan 

dilaksanakan di Sumatera Barat untuk membebaskan 

Sumatera Barat dari rabies.

Berbagai organisasi, kegiatan di dalam maupun di luar 

kampus, kegiatan tutor, menjadi asisten di beberapa 

mata kuliah seperti asisten pada Divisi Bedah dan 

Radiologi, serta kegiatan sebagai Duta Sanitasi 

mengharuskan saya memiliki manajemen waktu yang 

baik sehingga kegiatan akademik tidak terganggu. 

Perjuangan yang membuahkan hasil inilah yang 

membuat saya percaya bahwa hasil tidak akan 

mengkhianati usaha.

Indah Ratna Yutami
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,96

aya berasal dari SMA Negeri 1 Temanggung, Jawa 

STengah. Sebagian orang menganggap pertanian 

hanya sebuah hal yang sederhana, namun dalam 

kenyataannya pertanian mengambil andil yang penting 

dalam kehidupan.

Begitu pula dengan ilmu yang saya tekuni selama di IPB 

University. Yaitu di program studi Proteksi Tanaman yang 

ternyata berperan sangat penting dalam sektor 

pertanian. Bagaimana mempelajari penyakit dan hama 

tanaman serta mengembangkan ilmu dan teknologi 

untuk menjaga kesehatan tanaman dan melindunginya 

dari berbagai hama. Sungguh  ilmu yang luar biasa. Saya 

bertekad untuk  mengkontribusikan ilmu yang sudah 

saya pelajari ini untuk masyarakat luas.

Dwi Lestari
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,93
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S
aya berasal dari SMAN 1 Karanganom, Klaten, 

Jawa Tengah. Dalam proses perkuliahan di 

progran Studi Teknologi dan Manajemen 

Perikanan Tangkap, ilmu yang saya dapatkan tidak 

hanya berasal dari slide perkuliahan, jurnal-jurnal 

maupun praktikum. Ilmu yang menjadi esensi dalam 

perkuliahan ini adalah pengalaman di lapang. 

Pengalaman bagaimana berinovasi, turun secara 

langsung ke lapang untuk melihat beragam masalah 

dan  solusinya di bidang perikanan hingga 

pengalaman orang-orang sekitar saya tentang 

kehidupan. Saya sangat berterimakasih kepada dosen 

dan teman-teman saya, karena dari pengalaman-

pengalaman bersama mereka wawasan saya 

terbentuk.

Di masa perkuliahan, saya tidak hanya disibukkan oleh 

kegiatan perkuliahan. Saya memilih untuk melakukan 

banyak hal di luar akademik, seperti mengikuti ajang 

Program Kreativitas Mahasiswa, aktif beroganisasi di 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, dan aktif 

dalam kegiatan fakultas seperti C-DAY dan PORIKAN.

Di luar kegiatan tersebut, saya bersama teman-teman 

saya Muhammad Arifnur, Dhea Rizky, Anjas 

Wicaksono, Indah Ainun Firdaus, Zahrah Nuha dan 

Wirangga membentuk komunitas bernama 

Sinestesia.id.  Bersama komunitas ini kami 

berkomitmen untuk ikut berperan dalam 

meningkatkan minat baca mahasiswa IPB University. 

Oleh karena itu Sinestesia.id memfasilitasi mahasiswa 

IPB University dalam kegiatan peminjaman buku. Kami 

menyediakan berbagai jenis buku, dari novel hingga 

biografi. Selain itu beberapa kali kami menggelar 

perpustakan berjalan dengan berkeliling ke fakultas-

fakultas.

Gilar Budi Pratama 
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK 3,82

Saya belajar bahwa dunia peternakan sangatlah luas 

dan bernilai besar. Saya yakin, tidak ada satu hal pun 

yang sia-sia untuk dipelajari. Semuanya menjadi 

modal dasar bagi saya untuk terjun langsung ke dunia 

peternakan. Bagi saya, peternakan bukanlah sesuatu 

yang kotor dan bau. Peternakan mengandung nilai 

yang sangat berharga di dalamnya. Empat tahun 

belajar tentang peternakan menjadi harga yang pantas 

untuk meraih nilai yang terkandung di dalamnya.

S
aya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bogor. 

Menjadi bagian dari Departemen Ilmu Produksi 

dan Teknologi Peternakan adalah suatu 

kebanggaan bagi saya. Belajar di program studi 

Teknologi Produksi Ternak telah membuka wawasan 

mengenai seluk beluk kenyataan dunia peternakan. 

Setiap hal yang dipelajari bersifat aplikatif dan 

berkaitan satu sama lainnya.

Terakhir, saya juga selalu ingat dan bangga pernah 

menjadi Ketua Kegiatan Kemah Riset Nasional tahun 

2019. Di sini saya mendapatkan pelajaran paling 

berharga. Saya menjadi tahu betul dinamika suatu 

kepengurusan secara detail dari permukaan hingga 

akarnya. Pengalaman ini merupakan suatu langkah 

besar dalam perjalanan hidup saya. Saya menjadi lebih 

memahami arti diri dan mengelola sebuah tim.

Selama studi di IPB University, ada tiga pengalaman 

atau perjuangan yang sangat bermakna dan tidak 

akan pernah bisa saya lupakan, karena sangat berarti. 

Pertama, saya tidak akan pernah lupa di tahun 

pertama saya masuk IPB University, saya mengikuti 

Pramuka dan membentuk tim PKM-P Sosial 

Humaniora. Hal ini merupakan awal yang berat bagi 

saya. Tim saya mengajukan topik penelitian terkait 

Karakter Pramuka tingkat SMA. Kisah ini tidak 

membuahkan hasil baik, karena tidak lolos seleksi. 

Namun, saya menjadi tahu bahwa kebersamaan 

merupakan kuncinya.  Kedua, saya belajar arti 

kerjasama tim ketika menjadi Kepala Divisi 

Kesekretariatan di kegiatan Kemah Riset Nasional 

tahun 2017. Saya belajar bagaimana mengelola tim 

kecil dalam satu kegiatan besar yakni Kemah Riset 

Nasional.

Husnul Maab
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan 

IPK: 3,83

Wisuda-Ku | Edisi September/2020 
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LULUSAN TERBAIK

Di sisi lain, saya juga harus menyeimbangkan waktu 

dengan kegiatan non-akademik, karena saya cukup 

aktif dalam himpunan profesi yang memiliki beberapa 

kegiatan selama satu tahun kepengurusan. Selain itu 

praktik di lapang juga merupakan hal yang baru. Kami 

sebagai mahasiswa kehutanan diajarkan untuk selalu 

siap dengan segala kondisi di hutan, dimulai dari 

keadaan topografi yang curam, tutupan tajuk yang 

rapat hingga kondisi yang tiba-tiba turun hujan. Semua 

itu harus dilewati untuk mendapatkan pengetahuan 

mengenai ekosistem hutan dan seisinya secara 

maksimal.

Perjuangan yang sangat bermakna saya rasa saat awal 

memasuki departemen. Saya tidak memiliki basic 

kehutanan sebelumnya, bahkan untuk jenis-jenis pohon 

tertentu pun saya tidak tahu. Maka dari itu, saya 

bertekad untuk lebih memahami jenis-jenis pohon 

kehutanan, mempelajari budidayanya, serta 

pengaplikasian ilmu tersebut.

S
aya berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bogor. Bagi 

saya, Program Studi Silvikultur memberikan ilmu 

yang menarik mengenai peningkatan 

produktivitas dan kelestarian hutan melalui berbagai 

upaya-upaya tertentu. Selain itu, selama perkuliahan 

saya mendapat banyak sekali ilmu dan wawasan 

mengenai kehutanan secara teori oleh dosen-dosen 

yang berpengalaman serta adanya praktik di lapang 

yang dikemas secara menarik dan asik untuk dipahami 

lebih dalam.

Elsa Widyastuti
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK 3,72

Ada saat dimana dua minggu terdapat praktikum 

terpadu yaitu membuat simulasi perusahaan. Saya 

masuk ke kelompok Bakery, dan pada saat itu setiap 

hari berangkat ke IPB University jam setengah 3 pagi 

menggunakan ojeg online dari rumah. Hal tersebut 

merupakan pengalaman dan perjuangan yang sangat 

bermakna (heroik) yang tidak akan pernah saya 

lupakan.

Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bogor. Menjalani 

perkuliahan di Program Studi Teknologi Pangan 

merupakan kesempatan yang sangat berharga 

bagi saya. Seluruh teori yang diberikan maupun praktik 

yang telah dilakukan sangat berguna untuk dijadikan 

bekal untuk berkontribusi dalam ranah perkembangan 

pangan Indonesia. Selama kehidupan berjalan, selama 

itu pun peran pangan dibutuhkan.

Sebagai orang Bogor yang kuliah di IPB University, saya 

memilih untuk tetap tinggal di rumah, sehingga setiap 

harinya pulang-pergi kampus-rumah. Kegiatan di IPB 

University, selain perkuliahan terdapat berbagai 

kegiatan organisasi dan kepanitiaan, sehingga hampir 

setiap hari pulang malam menggunakan ojek online. 

Dan esok harinya harus berangkat untuk kuliah lagi 

yang sebagian besar jadwal kuliah dimulai jam 7 pagi.

Siti Nabila Triananda
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian

IPK: 3,87
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Ada perjuangan yang cukup heroik sangat bermakna 

yang saya alami yaitu waktu diterima sebagai mahasiswa 

di IPB University,  uang kuliah tunggal (UKT) saya cukup 

tinggi. Saat itu kondisi ekonomi keluarga sedang tidak 

baik karena Ayah sudah pensiun dan menderita penyakit 

stroke. Saya harus ke rektorat dan mengajukan surat 

permohonan penurunan UKT untuk meringankan beban 

orang tua. Alhamdulillah, prosesnya dipermudah dan 

permohonan  dikabulkan sehingga biaya UKT turun 

sejak semester tiga.

S
aya berasal dari SMA Negeri 47 Jakarta. Ilmu yang 

saya dipelajari di Program Studi Ilmu Komputer 

sangat menambah wawasan saya mengenai dunia 

teknologi informasi. Implementasi ilmu komputer di 

dunia nyata sangatlah luas, karena dapat 

dikolaborasikan dengan banyak disiplin ilmu lainnya. 

Kuliah di Program Studi Ilmu komputer juga membantu 

saya dalam mengembangkan logika berpikir dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan.

Restu Triadi
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

IPK 3,97

Kuliah di IPB University membawa perubahan pada diri 

saya. Saya menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan 

selalu terbuka dengan suatu keadaan dengan selalu 

menjujung tinggi prinsip syariah tentunya. Dengan saya 

belajar di ekonomi syariah, bisa bertemu dengan orang-

orang luar biasa sehingga dapat menambah  wawasan 

ilmu yang luas.

S
aya berasal dari SMAN 1 Ponorogo, Jawa Timur. 

Kesan saya selama belajar di Program Studi Ilmu 

Ekonomi Syariah, alhamdulillah bisa lebih 

mengerti esensi ekonomi syariah dalan kehidupan.

Lolos Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) hingga 

jenjang PIMNAS 2019 sungguh merupakan pengalaman 

luar biasa. Kerja keras dan kekompakan tim adalah 

modal meraih keberhasilan.

Karina Dwi Rahmawati
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

IPK: 3,93

Selama berkuliah, menyeimbangkan aktivitas organisasi 

dan akademik ini merupakan suatu tantangan bagi saya. 

Begadang dan lelah sesekali didapatkan, tapi dari sini 

juga saya belajar untuk melakukan manajemen waktu 

yang baik, membuat skala prioritas, dan tetap 

menjalankan tanggung jawab sepenuhnya.

Sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap 

capaian akademiknya, tentu tugas utama kita adalah 

belajar. Namun, sebagai individu, saya juga ingin 

mengembangkan diri menjadi lebih baik dengan 

mengikuti berbagai aktivitas organisasi dalam dan luar 

kampus yang dapat meningkatkan softskill dan hardskill.

S
aya berasal dari SMAN 1 Nan Sabaris, Sumatera 

Barat. Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) IPB 

University merupakan satu-satunya program studi 

perguruan tinggi di Indonesia yang fokus mengkaji 

bagaimana pentingnya peran keluarga, perkembangan 

anak dan konsumen dan manfaatnya bagi suatu bangsa. 

Saya bersyukur telah menghabiskan empat tahun 

berharga di IPB University, khususnya di Departemen IKK 

yang telah memberikan saya banyak sudut pandang 

baru terhadap beragam fenomena sosial yang terjadi 

dalam masyarakat. Menurut saya, ilmu yang dipelajari di 

IKK merupakan bekal yang diperlukan oleh setiap 

generasi.

Desi Rahmi Diana
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK 3,89
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Perjuangan yang paling bermakna selama masa 

pekuliahan di IPB University adalah saat melakukan 

penelitian di tengah pandemi COVID-19. Mencari 

responden, wawancara, bimbingan dan sebagainya 

secara online merupakan pengalaman yang sangat 

berkesan. Hal ini menjadi tantangan bagi saya untuk 

dapat survive dan menyelesaikan studi tepat waktu.

Pembelajaran yang diberikan dengan menghadirkan 

CEO profesional, praktisi berpengalaman, dan 

keterlibatan mahasiswa dalam melakukan 

pendampingan usaha menjadi keunggulan Sekolah 

Bisnis IPB University dalam memberikan ilmu dan 

pengalaman yang luar biasa. Mata kuliah yang paling 

berkesan bagi saya selama perkuliahan yaitu 

Kewirausahaan Sosial serta Etika dan Hukum Bisnis. 

Mata kuliah tersebut memberikan pembelajaran bahwa 

menjadi seorang pebisnis tidak hanya melihat profit, 

tapi harus tetap memperhatikan aspek sosial dan etika 

dalam berbisnis.

S
aya berasal dari SMA Negeri 63 Jakarta. Menurut 

saya, Sekolah Bisnis (SB) IPB University 

membentuk pola pikir kreatif dalam menghadapi 

tantangan global. Menyelesaikan permasalahan secara 

kreatif dengan berinovasi dan tetap memperhatikan 

etika bisnis menjadi pembelajaran yang luar biasa yang 

saya peroleh selama perkuliahan.  Saya bangga menjadi 

bagian dari Sekolah Bisnis di kampus terbaik Indonesia. 

Armaudiah Putri
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,81

S
aya berasal dari SMAN Gading Rejo, Lampung. 

Kuliah program Sarjana saya tempuh di Fakultas 

Kedokteran Hewan (FKH) IPB University. Lalu 

lanjut Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan 

(PPDH) di kampus ini juga. PPDH merupakan program 

pendidikan lanjutan dari Program Pendidikan Sarjana 

Kedokteran Hewan. Ilmu yang dipelajari selama PPDH 

menambah kemampuan praktik dan pengalaman di 

lapang. Seperti bagaimana bersikap kepada owner atau 

client, tindakan yang dilakukan, serta menjalin 

hubungan yang baik antara fakultas kedokteran hewan 

dengan tempat dilaksanakannya PPDH.

Perjuangan paling bermakna selama kuliah adalah saat 

CoAss Program Profesi Dokter Hewan untuk 

memperoleh gelar dokter hewan.  Perjuangan selama 

lebih dari 18 bulan bersama teman-teman yang lain, 

sama-sama mengalami pengalaman yang baru, sama-

sama menangis, sama-sama tertawa, penuh tekanan 

dan juga lelah. Semua menjadi bermakna ketika kami 

sudah resmi menjadi dokter hewan dan menjalani 

pengalaman baru dengan profesi yang baru. Viva 

Veteriner.

Atika Fadhilah
Lulusan Terbaik

Program Profesi Dokter Hewan
IPK: 3,95
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S
elama belajar di Program Studi Silvikultur 

Tropika, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB 

University, banyak kesan yang saya rasakan. Saya 

sangat bersyukur bisa melanjutkan studi di program 

pascasarjana IPB University ini, dimana ini hal ini 

merupakan sebuah pencapaian luar biasa bagi saya 

yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk melanjutkan 

studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Saya berharap semua ilmu-ilmu yang saya dapat 

selama perkuliahan baik itu mengenai ilmu silvikultur, 

kehutanan ataupun yang lainnya dapat diaplikasikan 

dalam pekerjaan saya ke depannya.

Penelitian saya di S2 ini merupakan pengembangan 

penelitian saya dari S1 yakni mengenai mikoriza 

khususnya Fungi Mikoriza Arbuskula.Penelitian ini 

berlangsung selama 10 bulan dan ketika itu masih 

berlangsung kegiatan perkuliahan. Di sini saya harus 

membagi waktu antara kuliah dan penelitian. 

Alhamdulilah berkat kerja keras selama ini, akhirnya 

saya bisa menyelesaikan studi saya dalam waktu 19 

bulan.

Banyak ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum saya 

dapatkan selama studi di S1 dan semakin menambah 

wawasan saya terkait ilmu kehutanan khususnya dalam 

bidang silvikultur. Selain itu, banyak ilmu-ilmu lain di 

luar bidang silvikultur yang saya dapat dan semakin 

menambah wawasan saya. Selain itu, saya banyak 

dipertemukan dengan orang-orang baru yang semakin 

menambah jejaring atau relasi untuk ke depannya. 

Mohammad Agus Salim
Lulusan Terbaik

Program Magister
IPK 4,00

Penuh perjuangan untuk bisa menuntaskan studi. 

Namun bahagia datang mengobati dengan 

diimplementasikannya hasil riset doktor saya ini oleh 

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Sebuah pengalaman menarik penuh perjuangan saya 

alami semasa kuliah yaitu saat membantu peneliti 

senior  dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Pegunungan Kendeng (Pati, Rembang, Blora, 

Bojonegoro, Tuban) sementara kegiatan akademik, 

riset, pengabdian masyarakat berjalan beriringan 

dengan kewajiban sebagai kepala rumah tangga

Kesan saya terhadap ilmu yang dipelajari di 

Program Studi Ilmu Keteknikan Pertanian adalah 

ternyata studi pada bidang ilmu keteknikan 

pertanian termasuk bidang yang komplek. Selama 

menempuh pendidikan di program studi ini, saya 

mendapatkan pandangan yang menyeluruh (holistik) 

namun fokus pada penyelesaian masalah yang 

diutamakan.

Sebagai peneliti, ilmu yang saya peroleh memberikan 

cara pandang baru dalam pemantauan pola tanam padi 

berbasis citra satelit. Dalam pengaplikasiaanya, metode 

yang telah dihasilkan merupakan solusi alternatif 

pemantauan pertanian di Indonesia. 

Alvin Fatikhunnada
Lulusan Terbaik
Program Doktor

IPK 4,00
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