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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 Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, IPB University 

kembali mewisuda 591 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 176.894 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



FOKUS

Hal. 2

Para mahasiswa calon wisudawan mendapatkan 

pembekalan karir pra wisuda tahap VII tahun akademik 

2021/2022 secara daring, (08/08). Stadium general ini 

merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Career 

Development and Assessment (CDA) IPB University. Kali 

ini, dihadirkan narasumber inspiratif yakni Handito 

Joewono, founder Sekolah Ekspor. Alumnus IPB University 

yang lulus tahun 1987 ini berbagi pengalamannya 

berbisnis hingga kini dapat membuka Sekolah Ekspor.

Ia bercerita bahwa bakat wirausaha telah dikembangkan 

sejak duduk di bangku kuliah hingga kini persiapan 

pension. Handito masih berupaya mendorong nilai ekspor 

Indonesia. Pada 11 tahun lalu, ia membangun gerakan 

wirausahawan nasional ketika menjabat sebagai Tim 

Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha di 

Kementerian Perekonomian RI. Upaya ini dalam rangka 

menggerakkan animo wirausaha di level perguruan tinggi.

Ia berupaya melanjutkan gerakan ini dalam beberapa 

tahun terakhir melalui Sekolah Ekspor sehingga generasi 

muda dapat menggebrak pasar global dengan kemajuan 

teknologi digital dan marketplace. Gerakan ini juga 

dipayungi oleh roadmap pengembangan ekspor nasional 

yang dirumuskan pada tahun 2016 dan telah diajukan 

kepada pemerintah agar ekspor Indonesia naik hingga 500 

persen.

“Rekomendasi nomor satu saya yakni mencetak eksportir 

baru, anak muda dari kampus, mahasiswa, alumni dari 

perguruan tinggi. Terutama para calon wisudawan 

seharusnya sudah tercerahkan agar bisa masuk era 

perdagangan global, tidak hanya sebagai pembeli,” 

pungkasnya.

Usahanya ini berbuah manis, sehingga pada tahun 2019 

dapat meluncurkan ekspor perdana produk Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pusat Logistik 

Berikat e-commerce di Kawasan Industri Marunda. Hal ini 

penting untuk menjadi simbol gerakan baru bahwa usaha 

ekspor juga bisa dilakukan oleh anak muda sebagai 

pemula. Menurutnya, generasi muda harus berani 

mendorong pasar dalam negeri sehingga dapat mendunia.

“Justru karena saat ini semua orang sedang pesimis 

dengan pasar dunia, di sinilah kita harus masuk sebagai 

eksportir pemula,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Ekspor mampu membuktikan 

bahwa UMKM Indonesia mampu mengekspor produk 

dalam negeri dan berkontribusi bagi pendapatan negara. 

Sekolah Ekspor ini hadir sebagai mitra Kampus Merdeka 

untuk program studi Independen “Be a Digital Exporter”. 

Targetnya dapat mencetak para 500.000 eksportir muda 

baru di tahun 2030.

“Anak muda berpotensi besar menjadi eksportir. Sehingga 

ketika lulus harus memiliki orientasi ekspor dan dapat 

merajai pasar dunia untuk berbagai komoditas,” ujarnya.

Karena ekspor merupakan proses kompleks, maka calon 

eksportir perlu memiliki tiga hal ini, yaitu pengetahuan, 

skill dan attitude. Berbisnis di level internasional harus 

memiliki etos kerja yang baik. Penandatanganan 

memorandum of Understanding (MoU) antara IPB 

University dengan program One Village One CEO dan 

Sekolah Ekspor juga menjadi dorongan lulusan IPB 

University untuk berkarir sebagai eksportir dan 

mengoptimalkan kemajuan teknologi. (MW/Zul)

Para Calon Wisudawan IPB University
Diajak Menjadi Eksportir Muda
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FOKUS

Hal. 3

Rektor IPB University, Prof Arif Satria mewisuda 591 

lulusan baru dari program sarjana, magister dan doktor di 

Grha Widya Wisuda (10/8) secara luring. Kegiatan wisuda 

ini merupakan Wisuda Tahap VII Tahun Akademik 

2021/2022. 

Dalam kesempatan ini, Rektor IPB University 

mengucapkan selamat kepada para lulusan yang 

diwisuda hari ini. “Selamat para wisudawan, semoga para 

wisudawan dapat menjadi insan yang sukses, lancar 

rejekinya dan lancar jodohnya,” kata Prof Arif Satria. 

Pada kesempatan yang sama, Prof Arif Satria 

memberikan lima pesan kepada para wisudawan. Ia 

menyebut, saat ini telah dihadapkan pada situasi dimana 

disrupsi merupakan sebuah keniscayaan. “Disrupsi ini 

membawa kepada alam yang penuh ketidakpastian, 

penuh dengan kecepatan dan sangat kompleks, sehingga 

kita tidak bisa hadir dengan cara yang biasa saja,” kata 

Prof Arif Satria. 

Menurutnya, para alumni IPB University harus hadir 

dengan pendekatan baru, inovasi baru dan semangat 

baru. Oleh karena itu, untuk menghadapi semua itu, Prof 

Arif Satria mengajak para alumni IPB University untuk 

meningkatkan soliditas dan kekompakan. Hal ini karena 

kerja sama merupakan elemen penting dalam kehidupan 

sosial. 

Prof Arif Satria juga menegaskan supaya para alumni IPB 

University tetap bangga dengan almamaternya. Ia 

menyebut, dengan prestasi dan berbagai inovasi IPB 

University yang ada saat ini, para alumni dapat 

mengenalkan kepada masyarakat sehingga kehadiran IPB 

University dapat dirasakan oleh berbagai kalangan.

“Saat ini IPB University terus bergerak di desa, seperti 

Sekolah Peternakan Rakyat sudah ada di 23 kabupaten di 

12 provinsi, sementara data desa presisi sudah lebih dari 

25 kabupaten dan IPB University juga sudah hadir di 125 

desa,” kata Prof Arif Satria. 

Rektor IPB University itu menegaskan bahwa IPB 

University akan terus berusaha memberikan added value 

bagi masyarakat. Added value yang dimaksud meliputi 

pendampingan teknologi, memberikan akses pasar, serta 

memberikan optimisme dan harapan bagi masyarakat 

desa bahwa agromaritim adalah masa depan.

“Agromaritim adalah masa depan kita, bukan masa lalu, 

karena masa depan kita akan bertumpu pada sumber 

daya yang renewable dan pertanian atau agromaritim 

merupakan bagian dari sumber daya renewable,” tambah 

Prof Arif Satria. 

Ia juga berpesan agar para lulusan IPB University menjadi 

pembelajar sejati. Menurutnya, belajar tidak hanya di 

bangku kuliah, tetapi belajar dari kehidupan justru lebih 

bermakna. 

“IPB University saat ini telah mereformasi kurikulum 

supaya lulusannya menjadi pembelajar cepat, memiliki 

learning agility dan memiliki jiwa pembelajar yang 

tangguh sehingga bisa bertahan dan menjadi trendsetter 

perubahan,” tambah Prof Arif Satria.

Ia juga berpesan kepada para lulusan IPB University agar 

mengubah mindsetnya menjadi mindset yang tumbuh. 

Hal ini karena orang-orang yang memiliki growth mindset 

dapat menghadapi kondisi yang selalu berubah. Tidak 

hanya itu, orang yang memiliki growth mindset juga 

memiliki jiwa pembelajar sejati. Orang-orang yang 

memiliki growth mindset juga memiliki optimisme yang 

tinggi dan berorientasi pada future practice.  “Jika kita 

berorientasi pada future practice, maka dapat dipastikan 

kita bisa membuat sejarah,” kata Prof Arif Satria. 

Pada pesan terakhirnya, Prof Arif Satria menyebut bahwa 

integritas merupakan hal penting yang tidak bisa 

dilupakan. “Dengan memiliki integritas yang tinggi, maka 

akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri 

kita. Hal ini akan mendorong kesuksesan kita di masa 

depan,” Prof Arif Satria. 

Ini Pesan Rektor IPB University
Bagi 591 Lulusan Baru

Wisuda-Ku | Edisi Agustus/2022 



LULUSAN TERBAIK

S
aya dulu bersekolah di SMAN 28 Jakarta. Saya 

masuk ke IPB University melalui jalur SNMPTN. 

Sejak kecil, saya memang suka dengan dunia 

hewan. Mungkin hal ini juga karena pengaruh profesi 

ayah saya yang merupakan dokter hewan, sehingga 

turut menginspirasi saya untuk berusaha agar dapat 

diterima berkuliah di program studi ini. Selama kuliah, 

saya pernah mendapat beasiswa bantuan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) terdampak COVID-19 dari Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dan 

IPB University.

Bagi saya, perkuliahan di IPB University cukup 

menyenangkan dengan teman-teman yang beragam 

dan dosen-dosen yang berkualitas. Fasilitas asrama 

yang disediakan untuk mahasiswa semester satu dan 

dua juga cukup membantu saya dalam bersosialisasi 

dengan teman-teman baru, serta melatih saya untuk 

hidup secara mandiri. Namun sayang sekali, ketika 

pandemi COVID-19 berlangsung, pembelajaran harus 

dilakukan secara daring, sehingga saya dan teman-

teman yang lain kurang mendapatkan pengalaman 

praktikum secara langsung pada beberapa mata kuliah. 

Menurut saya, itu menjadi tantangan bagi kami untuk 

dapat mengatasi sendiri kekurangan tersebut agar 

dapat menjadi lulusan yang kompeten.

Setelah menyelesaikan Program Pendidikan Profesi 

Dokter Hewan (PPDH), jika ada kesempatan, saya ingin 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. 

Ke depannya, saya juga ingin bekerja sebagai dokter 

hewan praktisi.

Skripsi yang membawa kelulusan saya berjudul 

“Diferensiasi Sel Darah Putih (Leukosit) Ayam IPB D1 

dan IPB D2.” Ayam IPB D1 merupakan rumpun ayam 

yang telah dikembangkan oleh tim peneliti IPB 

University agar memiliki ketahanan yang baik terhadap 

penyakit. Sedangkan ayam IPB D2 merupakan calon 

galur ayam yang diseleksi dari hasil keturunan ayam 

IPB D1 berdasarkan titer antibodi terhadap penyakit 

Newcastle Disease (ND) dan konsentrasi 

Immunoglobulin Y (IgY) yang tinggi. Ketahanan tubuh 

ayam terhadap penyakit salah satunya dapat dilihat 

dari kedua parameter tersebut. Terkait dengan daya 

tahan ayam IPB D1 dan IPB D2 terhadap penyakit, pada 

penelitian ini, saya menghitung persentase masing-

masing jenis darah putih dari sampel rumpun ayam IPB 

D1 dan calon galur ayam IPB D2 untuk dapat 

mengetahui perbandingannya.

Kanya Anangga Putri
Lulusan Terbaik

Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis
IPK: 3,90
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S
ebelumnya saya bersekolah di SMAN 23 

Kabupaten Tangerang. Saya masuk IPB University 

melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN). Saya memilih program studi 

Proteksi Tanaman. Saya tertarik dengan nama dari 

program studi tersebut dan setelah saya masuk, saya 

menyadari betapa pentingnya bidang pertanian dan 

bagaimana program studi saya tidak kalah berperan 

penting di dalam pertanian. Ada satu hal yang saya 

suka adalah ketika saya dituntut untuk belajar secara 

holistik, ikut memikirkan faktor-faktor lain, dan 

menyadari bahwa ada keterhubungan yang saling 

mempengaruhi di setiap ajaran yang telah saya 

dapatkan. 

Selama berkuliah di IPB University, banyak sekali hal 

baru yang saya temui, seperti teman, pelajaran, 

maupun pengajar. Dengan berbagai hal baru tersebut, 

adaptasi menjadi satu tantangan tersendiri bagi saya. 

Bagaimana menyesuaikan diri dengan berbagai 

keadaan sampai akhirnya mampu menyelesaikan kuliah 

ini. Tantangan lainnya adalah mengenai stigma orang 

lain terhadap kuliah di kampus pertanian.

Pertanyaan mengenai "kuliah di kampus pertanian 

ingin menjadi petani?" sudah tidak bisa lagi dielakkan. 

Akan tetapi, kenyataannya, di IPB University saya dapat 

belajar banyak hal. Tidak hanya yang berhubungan 

dengan nilai penting pertanian dan lingkungan, namun 

juga berbagai nilai lainnya yang bisa membantu saya 

untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Untuk saat ini, saya tertarik sekali dengan serangga. 

Saya ingin mencoba menyampaikan sains kepada 

masyarakat dalam bentuk cerita yang mungkin bisa 

diterima dengan lebih baik sekaligus menjadi hiburan 

bagi yang menikmatinya.

Saya melakukan riset terhadap serangga pengunjung 

bunga di berbagai tanaman pertanian di Indonesia. 

Melalui penelitian ini, saya belajar banyak hal, mulai 

dari beragam jenis serangga pengunjung bunga yang 

tidak hanya sebagai polinator, sampai mencoba 

metode yang bagi saya adalah hal baru dan sangat 

bermanfaat ke depannya.

Ferdian  
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,94



LULUSAN TERBAIK

S
aya merupakan lulusan dari SMA Negeri 2 

Cianjur. Saya diterima di IPB University melalui 

jalur SNMPTN. Saat SMA saya juga pernah 

mengikuti Pesta Sains Nasional yang diselenggarakan 

oleh IPB University. Hal ini juga menjadi salah satu 

alasan yang memacu diri saya untuk meningkatkan 

kualitas diri menjadi mahasiswa IPB University. 

 

Selama kuliah di IPB University, tentu banyak suka, duka 

maupun tantangan yang saya alami. Pengalaman yang 

saya rasakan di antaranya adalah saya dapat berteman 

dengan mahasiswa dari berbagai macam daerah dan 

saling menghargai perbedaan antar individu, bertemu 

banyak orang-orang baik, bersahabat dengan kawan-

kawan yang menyenangkan. Di IPB University juga 

terdapat berbagai macam organisasi yang dapat diikuti 

untuk mengasah minat dan bakat. Kegiatan perkuliahan 

dan praktikumnya menyenangkan serta banyak 

kegiatan magang yang dapat meningkatkan skill 

sebagai seorang mahasiswa. 

Saya memilih program studi Ilmu Nutrisi dan Teknologi 

Pakan karena saya pernah bertemu alumnus sukses IPB 

University yang menjadi pembicara talkshow. Dari 

narasumber tersebut, saya terinspirasi untuk masuk IPB 

University sehingga dari hal itu saya menjadi lebih 

yakin untuk mencari tahu sisi unik dan menarik dari 

ilmu peternakan. Alasan lainnya adalah karena saya dan 

keluarga menyukai hewan dan memiliki beberapa 

hewan peliharaan.

Saya kuliah dengan beberapa beasiswa, yaitu pada 

semester tiga mendapat beasiswa Peningkatan Prestasi 

Akademik (PPA) dan pada semester lima mendapat 

beasiswa bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 

keluarga terdampak COVID-19. 

Saat kuliah saya fokus berorganisasi, mengajar les, dan 

melatih skill lapangan. Saya bersama beberapa kakak 

tingkat dan teman mengikuti International Conference 

on Environmentally Sustainable Animal Industry dan 

saya menjadi co-author di dalam kegiatan tersebut. 

Saat ini artikelnya telah dipublikasikan pada E3S Web of 

Conferences yang merupakan prosiding terindeks 

Scopus.

 

Rencananya, saya ingin melanjutkan studi S2 di bidang 

Nutrisi Pakan. Sejak semester tujuh lalu, saya mengikuti 

program beasiswa Sinergi atau fastrack agar dapat 

menyelesaikan S2 dengan waktu yang lebih singkat. 

Saya bercita-cita menjadi seorang peneliti maupun 

dosen, setidaknya saya berkeinginan kuat untuk 

menjadi seorang akademisi yang dapat menghasilkan 

inovasi-inovasi di bidang peternakan khususnya ilmu 

nutrisi.

Raiza Tri Pangesti
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan
IPK: 3,92

Hal. 5Hal. 5

S
aya berasal dari jakarta dan merupakan lulusan 

SMAN 2 Jakarta. Saya diterima di Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University 

melalui jalur SNMPTN. 

 

Kuliah di IPB University sangat menyenangkan bagi 

saya karena bisa memperoleh ilmu yang menarik dan 

bermanfaat. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan 

selama perkuliahan, baik soft skill maupun hard skill. 

Saya juga memperoleh banyak teman baru yang 

berasal dari berbagai daerah serta latar belakang 

berbeda.

 

Indonesia merupakan salah satu negara maritim 

terbesar di dunia, sehingga Indonesia memiliki potensi 

dan peluang yang besar dalam bidang perikanan. 

Bidang perikanan yang memiliki peluang besar salah 

satunya ada pada jurusan yang saya tekuni yaitu 

Budidaya Perairan. Selama kuliah, saya tidak hanya 

sekedar belajar mengenai memelihara ikan. Saya 

mempelajari berbagai aspek dalam budidaya meliputi 

nutrisi, genetika, lingkungan, reproduksi, kesehatan dan 

manajemen budidaya. 

Salah satu aspek yang menarik untuk saya dalami 

adalah nutrisi dan pakan ikan. Nutrisi memiliki peran 

yang sangat penting di dalam sistem budidaya intensif 

karena tidak hanya mempengaruhi biaya produksi 

tetapi juga pertumbuhan, kesehatan dan produksi 

limbah budidaya.  Rencananya, setelah lulus saya akan 

melanjutkan ke jenjang magister untuk memperdalam 

keilmuan mengenai nutrisi dan pakan ikan. Harapannya, 

saya bisa menjadi pengusaha di bidang nutrisi dan 

pakan ikan sesuai keilmuan dan minat saya. Melalui 

bidang ini saya ingin turut memberikan kontribusi 

untuk kemajuan Indonesia.

Hendri Inarto
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,95
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Hal. 5Hal. 6

S
aya merupakan lulusan SMA Negeri 1 Surakarta. 

Saya kemudian diterima sebagai mahasiswa 

program studi Konservasi Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata (KSHE), Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB 

University melalui jalur SNMPTN dan memperoleh 

beasiswa Bidikmisi. Berkuliah di luar kota dan jauh dari 

orang tua adalah hal baru yang menyenangkan sekaligus 

menantang bagi saya. Saya belajar untuk hidup lebih 

mandiri, bertanggung jawab, dan kritis dalam menghadapi 

masalah. 

 

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata merupakan 

program studi yang menjadi pilihan hati saya. Program 

Studi ini menawarkan kompetensi yang cukup kompleks 

mulai dari keanekaragaman hayati, sosial budaya, 

ekowisata, spasial dan lingkungan, hingga kebijakan yang 

tetap berpegang pada pilar konservasi hingga mewadahi 

mahasiswanya untuk berkembang melalui berbagai 

kegiatan dan praktikum lapang. 

Penelitian untuk tugas akhir saya memiliki tema besar 

mengenai bioekologi langur Borneo dengan judul 

“Karakteristik Habitat dan Jenis Pakan Langur Borneo di 

Resort Pulau Majang, Taman Nasional Danau Sentarum.” 

Riset mengenai langur Borneo ini sangat menarik karena 

objek ini belum banyak diteliti sehingga diharapkan hasil 

riset tersebut dapat menjadi acuan bagi riset-riset 

setelahnya. Pengambilan data yang dilakukan dengan 

menjelajahi hutan di Kalimantan juga memberikan 

pengalaman berkesan dan tidak terlupakan.

 

Saya memiliki cita-cita untuk menjadi dosen sehingga saya 

melanjutkan studi saya dengan mengikuti program Sinergi. 

Bagi saya, dosen memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembentukan dan penemuan minat mahasiswanya. 

Profesi dosen merupakan panggilan untuk turut 

berkontribusi dan berdedikasi bagi Indonesia melalui 

pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada 

masyarakat. Akan sangat menyenangkan apabila ilmu yang 

dimiliki dapat diberikan kepada orang lain dan dapat 

bermanfaat bagi banyak orang.

Nadya Laksmitha
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,96
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S
ebelum masuk IPB University, saya sekolah di SMA  

Negeri 1 Purwakarta. Saya kemudian mengikuti 

SNMPTN dan diterima di program studi Teknik 

Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian.

 

Teknik Pertanian dan Biosistem saya pilih karena jurusan ini 

memiliki dasar keilmuan bidang teknik yang diaplikasikan 

dalam bidang pertanian. Saya memiliki minat untuk 

mempelajari bidang keteknikan pertanian khususnya dalam 

sisi teknologi informasi sehingga ke depannya bisa 

membuat inovasi yang sejalan dengan apa yang sudah 

menjadi minat belajar saya hingga saat ini. Keistimewaan 

dari program studi ini yaitu ruang lingkup keteknikan yang 

dipelajari sangat luas sehingga lulusannya dapat 

menyesuaikan sesuai minat topiknya masing-masing. 

Program studi ini banyak mempelajari topik bidang mesin 

pertanian, biosistem, teknik informatika pertanian, dan juga 

teknik energi terbarukan.

 

Bagi saya, IPB University sangat mendukung layanan dan 

fasilitas untuk berkuliah dan didukung oleh dosen-dosen 

yang profesional/kompeten di bidangnya. Hal ini 

membantu saya mengupgrade diri saya sendiri baik dari 

sisi akademik maupun non-akademik. Tantangan selama 

berkuliah di IPB University yaitu dari segi adaptasi 

lingkungan belajar dan sosial antar teman perkuliahan. 

Tuntutan profesionalitas dalam belajar sambil mengenal 

berbagai macam budaya teman kampus menjadi 

tantangan saya berkuliah di IPB University.

 

Selama kuliah saya mendapatkan beasiswa PPA tahun 

2019-2020 serta beasiswa Cargill Global Scholarship tahun 

2020-2022. Setelah wisuda, saya berencana  melanjutkan 

studi magister di program studi yang sama melewati jalur 

fastrack S1-S2. Di samping itu, saya juga mulai mencari 

pengalaman kerja melalui freelance, internship, maupun 

proyek. Cita-cita saya yaitu menekuni bidang akademik dan 

riset untuk berkarir sebagai dosen atau tim riset.

 

Saya berhasil lulus dengan  mengangkat topik riset terkait 

pengembangan teknologi pertanian presisi dengan judul 

riset Model Deep Learning untuk deteksi keberhasilan 

tanam padi (Oryza sativa) berbasis Citra Unmanned Aerial 

Vehicle. Riset ini mengembangkan salah satu teknologi 

deep learning yang sudah banyak digunakan di bidang 

machine learning. Hal yang menarik dari riset ini yaitu 

model program deep learning dapat mendeteksi padi usia 

muda (0-20 HST) pada sawah dengan tingkat akurasi yang 

tinggi yaitu diatas 90 persen. Penggunaan teknologi 

komputasi neural network ini dapat memudahkan kegiatan 

pemantauan padi pada usia muda dan bisa menjadi 

informasi penting kegiatan budidaya padi yang krusial 

untuk pertumbuhan dan perkembangan padi.

Yuvicko Gerhaen Purwansya 
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,96
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S
etelah lulus dari Sekolah Menengah Analis 

Kimia Bogor, saya masuk IPB University melalui 

jalur Ujian Tulis Mandiri IPB University.  Bagi 

saya, kuliah di IPB University sangat menarik karena 

lingkungan kampus yang nyaman dan sejuk serta 

fasilitas yang cukup baik. Program studi Biokimia 

menjadi pilihan saya karena saya ingin lebih dalam 

mempelajari serta mengaplikasikan ilmu kimia pada 

sistem biologi. Sewaktu kuliah saya mendapat  

beasiswa Goodwill Scholarship dan menjadi finalis 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).

 

Pasca lulus sarjana, rencananya saya ingin bekerja di 

perusahaan yang bergerak dalam bioteknologi atau 

biomedis dengan bercita-cita  menjadi ilmuwan. Topik 

riset yang saya angkat dalam menyelesaikan studi 

saya adalah mengenai kanker darah atau leukemia. 

Kanker ini secara umum dapat terjadi akibat mutasi 

sehingga menimbulkan resistensi obat, solusinya 

diperlukan pencarian kandidat obat lain terutama dari 

bahan alam. Riset yang saya lakukan adalah untuk 

mencari kandidat obat leukimia dari senyawa tertentu 

yang berasal golongan bahan alam menggunakan 

metode komputasi.

Wildan Aulia Noorsy
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,95
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S
aya pernah bersekolah di SMA Kharisma Bangsa 

Tangerang Selatan dan pindah ke SMAN 12 

Padang sampai lulus. Setelah itu, saya 

menentukan pilihan studi ke IPB University. Saya 

masuk IPB University melalui jalur SNMPTN.

 

Bagi saya, salah satu tantangan terbesar kuliah di IPB 

University adalah masa Program Pendidikan 

Kompetensi Umum (PPKU) yang dapat diibaratkan 

SMA kelas 13. Saya digembleng untuk mempelajari 

semua pelajaran IPA dan IPS dasar. Hal tersebut 

tantangan terbesar bagi saya yang dari jurusan 

ekonomi tetapi kembali bersentuhan dengan Kimia, 

Fisika, dan Biologi. Tetapi di balik hal tersebut saya 

mensyukuri karena dengan adanya masa  PPKU ini 

membuat mahasiswa IPB University memiliki basic 

knowledge yang mumpuni sebelum memasuki 

fakultas maupun departemen.

 

Selain itu, program studi Ilmu Ekonomi IPB University 

menurut saya berbeda dengan Ilmu ekonomi di 

universitas lain. IPB University terkenal dengan hanya 

menerima mahasiswa jurusan IPA. Aturan ini membuat 

mahasiswa Ilmu Ekonomi IPB University memiliki 

fundamental statistika dan ekonometrika yang lebih 

matang untuk pengolahan data dibandingkan kampus 

lain yang berbasiskan mahasiswa IPS. Dengan 

demikian, di tengah perkembangan dunia digital yang 

menjadikan data sebagai mata uang baru, mahasiswa 

Ilmu Ekonomi IPB University akan menjadi lebih 

adaptif dan memiliki bargaining dibandingkan lulusan 

kampus lain.

 

Saat ini saya sedang bekerja sebagai Product Analyst 

di salah satu Insurance Technology terbaik di 

Indonesia. Saya berencana mencari pengalaman 

bekerja dulu selama dua tahun sebelum melanjutkan 

S2 di Top 10 University in the World.  Untuk meraih 

gelar Sarjana, saya membuat skripsi terkait tentang 

Determinan Keberhasilan Kebijakan Redenominasi di 

Indonesia berdasarkan Pendekatan Percobaan 

Ekonomi Secara Online. 

Skripsi saya mendapatkan pendanaan dari Bank 

Indonesia untuk mengkaji bagaimana dampak dari 

kebijakan redenominasi (penghilangan 3 angka 0 pada 

mata uang rupiah) apabila diterapkan di Indonesia. 

Skripsi ini merupakan kombinasi antara bidang studi 

ilmu komputer (perancangan website), statistika 

(ulangan dan desain eksperimen) serta ekonomi 

(kebijakan moneter bank sentral). Kurang lebih enam 

bulan saya habiskan untuk menciptakan hasil karya 

tersebut, dan karena skripsi inilah saya diberikan 

kesempatan untuk menjadi asisten bagi Mahasiswa S2 

dan S3 dalam mata kuliah metodologi penelitian 

ekonomi, padahal saya masih S1.

Habib Furqoni Andrianus
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,95
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Hal. 5Hal. 8

S
aya berasal dari SMAN 1 Baturetno. Asal 

daerah saya adalah Pacitan, Jawa Timur. Saya 

masuk ke IPB University melalui jalur SNMPTN. 

Menjadi salah satu bagian dari IPB University adalah 

hal yang menyenangkan dan membanggakan bagi 

saya. Banyak hal yang saya dapatkan. Saya merasa 

bisa berkembang lebih baik di sini. Tidak hanya ilmu 

dan teman baru, saya juga bisa merasakan perubahan 

dalam diri saya yang cukup signifikan. Mulai dari cara 

berpikir hingga perubahan sikap dan perilaku ke arah 

yang lebih baik. 

Selama berkuliah di IPB University, saya mendapatkan 

beasiswa Bidikmisi, yang saat ini telah berganti nama 

menjadi Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).  Di IPB 

University, saya mengambil program studi Ilmu 

Keluarga dan Konsumen. Program studi ini memiliki 

tiga divisi keilmuan yang menarik yaitu tentang 

keluarga, perkembangan anak, dan konsumen. Hal 

yang membuat program studi ini semakin menarik 

adalah keberadaannya yang hanya ada di IPB 

University, artinya hanya ada satu di Indonesia. 

Di akhir masa studi, saya mengambil topik seputar 

konsumen untuk tugas akhir. Riset saya berkaitan 

dengan poin Sustainable Development Goals (SDGs) 

nomor 12 yaitu tentang konsumsi dan produksi yang 

bertanggung jawab. Fokus riset saya adalah perilaku 

konsumsi hijau atau perilaku konsumsi yang ramah 

lingkungan di kalangan konsumen generasi milenial 

dan generasi Z. Ide riset ini muncul salah satunya 

karena lingkungan IPB University yang menggaungkan 

konsep green campus, sehingga hal-hal mengenai 

konsep konsumsi ramah lingkungan cukup banyak 

saya temui. Pada riset ini, saya ingin melihat 

bagaimana perilaku konsumsi hijau dua kelompok 

besar konsumen Indonesia yaitu milenial dan generasi 

Z. 

 

Hal ini menarik diteliti karena abainya konsumen 

terhadap perilaku konsumsi hijau akan semakin 

memperparah kerusakan lingkungan. Pada riset saya 

kali ini, saya menggunakan tiga perspektif dalam 

memahami perilaku konsumsi hijau konsumen yaitu 

perilaku pembelian, penggunaan, dan daur ulang. Hal 

ini termasuk baru karena kebanyakan penelitian 

sebelumnya hanya berfokus pada perilaku pembelian 

produk hijau saja. 

 

Setelah selesai menempuh pendidikan di IPB 

University, saya akan bekerja di Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional Republik Indonesia di bidang 

penelitian dan pengembangan. Ke depan, saya sangat 

ingin menjadi spesialis riset di bidang konsumen.

Ismaul Fitri 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,93
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Saya merupakan lulusan MAN 2 Kota Bogor pada 

tahun 2018 dan lulus sebagai siswi berprestasi. 

Saya diterima di Sekolah Bisnis (SB) IPB 

University melalui jalur SNMPTN. 

Saat ini, saya sangat merasakan bahwa IPB University 

merupakan kampus terbaik di Indonesia dengan 

berbagai fasilitas dan keunggulan yang dimilikinya. Hal 

yang saya suka dari IPB University adalah pengelolaan 

administrasi yang rapi dan terstruktur dengan 

mengintegrasikan berbagai penerapan teknologi. IPB 

University juga mengajarkan mahasiswanya untuk 

mengerjakan tugas dengan baik dan terstruktur 

sehingga menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk 

selalu memberikan yang terbaik. IPB University juga 

banyak memberikan arahan bagi mahasiswa untuk 

bekerja secara tim sehingga mendorong perkembangan 

karir mahasiswa ke depannya.

 

Sejak kecil, saya bercita-cita menjadi pengusaha. 

Dengan berkuliah di SB IPB University, saya mendapat 

banyak insight berwirausaha dengan strategi yang 

matang melalui ilmu-ilmu perkuliahan baik teori 

maupun prakteknya. SB IPB University sangat 

mendorong mahasiswanya untuk mampu berpikir kritis 

dan kreatif.  Perkuliahan di SB IPB University banyak 

mengusung project based learning yang dikerjakan 

secara tim sehingga sangat mendukung 

pengembangan karir bagi mahasiswa. SB IPB University 

juga memiliki fasilitas yang baik dan lengkap serta 

jajaran dosen yang tidak hanya dari akademisi namun 

juga praktisi bisnis. SB IPB University juga sering 

mendatangkan narasumber baik nasional maupun 

internasional yang berkompeten di bidangnya. 

Perkuliahan di SB IPB University juga mengajarkan 

bagaimana pelaksanaan bisnis harus memenuhi etika 

yang baik.

 

Saat ini saya melanjutkan studi fast track atau program 

Sinergi jenjang magister di S2 SB IPB University untuk 

program studi Manajemen dan Bisnis. Program ini 

merupakan perkuliahan jenjang S1–S2 yang dapat 

diselesaikan dalam waktu lima tahun. Saya bercita-cita 

menjadi konsultan bisnis di bidang pendidikan sesuai 

dengan minat konsentrasi konsultan saya saat berkuliah 

di SB IPB University. Tidak menutup kemungkinan juga 

saya ingin menjadi seorang entrepreneur di bidang 

pendidikan.

 

Riset pada tugas akhir Sarjana saya terkait komunikasi 

pemasaran di lembaga pendidikan. Pada riset ini saya 

meneliti keefektifan dari suatu bentuk komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh suatu sekolah. Melalui 

penelitian ini terlihat bentuk komunikasi pemasaran 

sekolah yang diminati oleh orang tua siswa melalui 

penilaian kepentingan serta terlihat kepuasan dari 

orang tua siswa terhadap komunikasi pemasaran 

melalui penilaian kinerja. Melalui riset ini, saya 

mendapatkan pengalaman berharga sebagai seorang 

konsultan yang dapat memberi rekomendasi kepada 

pihak sekolah atas penilaian yang dilakukan oleh 

customer dalam hal ini orang tua siswa.

Annisa Shabrina Nugroho
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,94
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K
uliah S1 saya di Sekolah Kedokteran Hewan 

dan Biomedis IPB University dan saat ini 

sudah bekerja sebagai ASN di Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka 

Belitung. Saya berkesempatan mendapatkan 

beasiswa dari Pemerintah Provinsi Bangka 

Belitung untuk melanjutkan studi di jenjang 

magister.

 

Selama kuliah, proses pembelajarannya sangat 

baik dengan tenaga pendidikan yang ramah dan 

dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Kegiatan 

perkuliahan juga didukung dengan sarana 

prasarana yang sangat menunjang dalam proses 

pembelajaran. 

 

Saya memilih peminatan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner (Kesmavet) untuk program studi Ilmu 

Biomedis Hewan. Saya memilih program tersebut 

karena selain ditugaskan oleh dinas untuk 

memperdalam ilmu dalam bidang Kesmavet, 

jurusan tersebut memiliki tenaga pengajar yang 

sangat kompeten di bidangnya.

 

Topik riset dalam tesis saya terkait keberadaan 

Escherichia coli O157:H7 pada Daging Ayam di 

Pasar Kota Pangkalpinang. Sisi menariknya dari 

riset ini adalah hasil riset ini dapat menjadi 

informasi yang berharga bagi daerah khususnya 

Bangka Belitung dalam merumuskan program 

penyediaan daging ayam yang aman dan sehat 

mengingat E. coli O157:H7 berpotensi 

menyebabkan foodborne disease.

Ahmad Nurhakim
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister
IPK: 4,00

Wisuda-Ku | Edisi Agustus/2022 

Kuliah S1 saya di Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga dan S2 dari Pascasarjana 

Universitas Hasanuddin. Saya memilih untuk 

kuliah S3 saya di program studi (prodi) Kesehatan 

Masyarakat Veteriner  IPB University karena merupakan 

salah satu universitas terbaik di Indonesia.  Prodi ini 

memiliki peminatan mikrobiologi medik yang sesuai 

dengan bidang saya yaitu mikrobiologi veteriner. 

Istimewanya dari prodi ini adalah kualifikasi akademik 

dan kompetensi dosen tinggi, jumlah dan kualitas riset 

yang tinggi, dan daya saing lulusan tinggi.

 

Kuliah di IPB University sungguh banyak tantangannya. 

Sebagai mahasiswa, saya dituntut untuk memenuhi 

standar kualifikasi lulusan IPB University yang tinggi. 

Saya sungguh senang dan bangga sekali bisa menjadi 

mahasiswa program doktor IPB University. Bagi saya, 

IPB University benar-benar kampus idaman yang 

memiliki inovasi bidang pertanian yang sungguh 

mengagumkan dan menginspirasi.

IPB University mampu menyediakan fasilitas pendidikan 

dengan sangat baik mulai dari dosen-dosennya yang 

mumpuni dalam bidangnya, tenaga kependidikan yang 

melayani mahasiswa dengan sangat baik (memberikan 

pelayanan prima), dan fasilitas penunjang pendidikan 

yang lengkap. IPB University benar-benar 

memperhatikan kebutuhan mahasiswanya. Pelayanan 

untuk mendukung kelancaran proses publikasi 

disediakan secara gratis (program turnitin, Grammarly 

dan Enago). 

Mahasiswa IPB University bersama dosen pembimbing 

juga berkesempatan untuk mendapatkan dana hibah 

penelitian melalui skema penelitian disertasi doktor 

(PDD) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset 

dan Teknologi. Tantangan terberat studi S3 ini menurut 

saya adalah harus bisa memenuhi tuntutan kualitas riset 

yang tinggi dan harus pandai memahami karakter 

masing-masing dosen pembimbing. 

Selama kuliah saya mendapat Beasiswa dari Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian. Saya 

adalah dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian 

Gowa, Kementerian Pertanian. Setelah penyelesaian 

studi ini, saya akan kembali ke tempat kerja, 

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

melanjutkan riset dan melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat terkait pencegahan dan 

pengendalian resistensi antibiotik. 

 

Topik riset yang saya angkat terkait resistensi 

antimikroba (AMR). Kajian resistensi antibiotik pada 

peternakan sapi perah di Provinsi Sulsel pertama kali 

dilakukan. Riset ini dilakukan dengan pendekatan one 

health yang melibatkan pengambilan sampel pada 

manusia (petani/peternak), hewan (ternak sapi perah) 

dan lingkungan pada peternakan sapi perah di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan kejadian resistensi antibiotik di antara ketiga 

sektor tersebut.

Sartika Juwita 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00
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