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Kepada para 

wisudawan yang 

berbahagia, atas 

nama pribadi, 

pimpinan dan 

seluruh sivitas 

akademika IPB 

University, saya 

menyampaikan 

ucapan selamat atas 

keberhasilan 

menyelesaikan 

pendidikan. Ucapan 

selamat juga saya 

sampaikan kepada keluarga dan handai taulan yang 

senantiasa memberikan dukungan kepada para lulusan.

 

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 180.178 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.

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 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.

Pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, IPB University 

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.

 

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.

 

 

Assalamu'alaikum 

wr.wb.

SAMBUTAN REKTOR



FOKUS

Hal. 2

“Berdasarkan data Transparency International Indonesia 

(TII), Indonesia mendapatkan skor 38. Skor tersebut 

rendah jika dibandingkan dengan Singapura dan beberapa 

negara di kawasan ASEAN. Apabila skor mendekati 100, 

maka kerentanan korupsi di negara tersebut rendah. 

Sebaliknya, apabila mendekati 0, kerentanannya tinggi,” 

tuturnya.

Ia mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

Indonesia masih rendah.

“Mengenal korupsi bukan berarti mau korupsi. 

Harapannya, calon wisudawan IPB University nantinya 

dapat berkontribusi dalam meningkatkan IPK Indonesia. 

Karier Anda akan baik apabila ada kemauan untuk 

meningkatkan kompetensi serta menjaga integritas serta 

loyalitas,” tukasnya.

Integritas merupakan nilai yang harus dimiliki oleh calon 

pekerja apabila ingin memiliki karir yang cemerlang. Oleh 

karena itu, IPB University melalui Career Development and 

Assessment (CDA) menyelenggarakan studium general 

pembekalan karier kepada calon wisudawan program 

Sarjana IPB University tahap 2 Tahun Ajaran 2022/2023, 

(6/12). Acara ini digelar secara daring melalui Zoom 

Meeting dan YouTube Studio Berkarir CDA IPB.

Hal senada juga disampaikan oleh pemateri kedua, Indra 

Sugiarto, MM. Alumni Kimia IPB University sekaligus 

Founder dan CEO PT Masuk Kampus itu juga 

menerangkan, emotional intelligence (EQ) juga diperlukan 

seseorang dalam menjaga integritas di dunia kerja.

“Terdapat lima kunci EQ yaitu kesadaran diri (self 

awareness), kontrol diri (self regulation), skill sosial (social 

skills), empati (empathy), dan motivasi (motivation),” 

imbuhnya.

“Integritas adalah soal konsisten. Seseorang yang 

berintegritas ditunjukkan melalui sikap jujur, bertanggung 

jawab, dan berkomitmen yang dilakukannya secara terus 

menerus. Penting bagi kita dalam menunjukan kapabilitas 

serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan. Hal ini menunjukkan integritas dan loyalitas kita 

dalam bekerja,” pungkasnya. (*)

Sesi pemaparan materi dan diskusi dipandu oleh Nur Fajri 

Rahmawati, SP, CRS, Senior Manager Recruitment and 

Training CDA IPB University dan menghadirkan Deputi 

Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr Wawan Wardiana 

sebagai narasumber.

Dr Wawan menjelaskan, seseorang dapat melakukan 

korupsi dikarenakan beberapa hal seperti adanya tekanan, 

kesempatan, arogansi dan pembenaran akan perbuatan 

yang dilakukan.  "Apapun jenisnya, korupsi menimbulkan 

dampak yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh 

karena itu, penting menjaga integritas sejak dini,” 

tegasnya.

Dalam upaya memberantas korupsi, KPK 

memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi yang 

disingkat menjadi “Jumat Bersepeda KK” (Jujur, Mandiri, 

Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, 

dan Kerja Keras). Dr Wawan berharap, nilai-nilai tersebut 

dapat dipraktikkan calon wisudawan IPB University di 

dunia kerja.

Menurutnya, tanpa adanya kesadaran diri yang baik dalam 

bekerja, seseorang bisa dengan mudah melakukan hal 

yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain, contohnya 

berbuat curang bahkan korupsi.

IPB University Ajak Calon Wisudawan 

Jaga Integritas
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Hal. 3

“Hasil survei Thomas J Stanley menyebutkan bahwa dari 

100 faktor sukses, Intelligence Quotient (IQ) tinggi 

menempati urutan ke 21. Sementara bersekolah di 

sekolah favorit berada di urutan ke 23 dan lulus dengan 

nilai terbaik, 'hanya' di urutan ke 30. Ternyata, faktor 

kesuksesan nomor satu adalah kejujuran. Nomor dua 

kedisiplinan, ketiga mudah bergaul," jelasnya.

Dalam acara Wisuda IPB University Tahap II Tahun 

Akademik 2022/2023 di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor, (7/12), ada 800 wisudawan yang 

diwisuda Rektor Prof Arif Satria. Wisudawan tersebut 

terdiri dari 561 orang Program Sarjana, 203 Program 

Magister dan 36 Program Doktor.

Dalam pidatonya, Prof Arif Satria menyampaikan pesan 

untuk para wisudawan. IPB University mendapatkan 

motto baru berupa “Inspiring Innovations with Integrity”. 

Dari motto ini, ia mengatakan, integritas menjadi pondasi 

dan bersifat sangat-sangat penting untuk menentukan 

langkah seseorang ke depan.

Khusus pada tahun 2022, ia menyampaikan, ada 

beberapa program legacy baru yang dijalankan HA IPB 

University. Ada Wiratani Bangun Desa (Wibasa), 

Pendidikan Sekolah Ekspor bagi para  pengusaha alumni 

IPB University, Sekolah Pemilu dan Demokrasi Electoral 

(SPIDOL), pengembangan database alumni, program 

edusikasi kewirausahaan, program pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan kerjasama dalam berbagai 

Lembaga. Dan yang terakhir program business connect. 

(Ns/Zul)

"Di hadapan Anda lahan pengabdian terbentang luas 

menanti untuk digarap, demi memajukan bangsa 

Indonesia baik di bidang pertanian secara luas maupun 

bidang pengabdian lain yang Anda pilih,” ungkapnya.

Ia mengatakan, wisudawan juga harus punya orientasi 

future practice. "Kita harus bisa menjadi seorang 

trendsetter dalam perubahan. Menjadi seorang yang 

learning agility, tidak takut memulai hal baru, punya 

ketangguhan dapat menciptakan hal baru dan menjadi 

penentu kecenderungan. Apabila kita hanya fokus pada 

best practise, maka kita akan selamanya menjadi 

follower," ucap Rektor IPB University.

Dalam kesempatan ini, Prof Arif juga menyampaikan 

duka yang mendalam atas musibah yang sedang dialami 

korban gempa di Cianjur. “Kepada saudara-saudara kita di 

Cianjur dan tempat-tempat lain akibat benacana alam, 

semoga saudara-saudara kita diberi ketabahan dan 

kesabaran. Kita tahu bahwa setelah ada kesulitan pasti 

ada kemudahan,” terangnya.

Menurutnya, dalam perjalanan hidup, kebahagian 

tidaklah diukur semata melalui kesuksesan karir serta 

kehidupan yang matang. "Kebahagiaan hidup juga 

seharusnya diukur dari sejauh mana kita bermanfaat bagi 

orang lain," kata Agus.

Sementara itu, Ir Agus Rusli, MM, Sekjen Aksi Relawan 

Mandiri Himpunan Alumni (HA) IPB University ikut 

menambahkan bahwa alumni hendaknya dapat 

berkontribusi dan mewujudkan pengabdian bagi 

almamater IPB University tercinta.

Selain itu, lanjutnya, IPB University merupakan wadah 

bagi orang-orang yang diharapkan mampu membangun 

budaya gigih.  "Sehingga saya berharap wisudawan dapat 

menjiwai atau memiliki passion terhadap apa yang 

dikerjakan,” tambahnya.

Rektor IPB University Kembali Luluskan 

800 Wisudawan
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LULUSAN TERBAIK

Tantangan ketika berkuliah di IPB University adalah 

manajemen waktu. Saya berusaha untuk belajar 

dengan baik diiringi dengan kegiatan lain serta 

bersosialisasi di kehidupan kampus. 

 

Program studi yang saya ambil di IPB University ini 

adalah Proteksi Tanaman. Nama dari program studi ini 

membuat saya tertarik untuk memilihnya. Selama 

kuliah, saya belajar memproteksi keberlangsungan 

hidup suatu tanaman dengan berbasiskan 

pengetahuan mengenai entomologi dan fitopatologi. 

Dari program studi ini, saya mendapatkan berbagai 

pengetahuan baru yang menarik dan menyenangkan. 

Selain itu, program studi ini juga mengajarkan bahwa 

setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini saling 

terkait satu sama lain.

S
aya merupakan alumnus SMAN 3 Garut. Saya 

diterima IPB University melalui jalur Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) dan mendapatkan beasiswa Bidikmisi on 

Going.

Selama mengikuti perkuliahan, saya aktif sebagai 

anggota divisi Pengembangan Minat Olahraga dan 

Seni (PMOS) HIMASITA pada periode 2019-2020, 

anggota keprofesian HIMASITA pada periode 2020-

2021, serta aktif di organisasi mahasiswa daerah 

HIMAGA sebagai anggota divisi Pengembangan 

Sumber Daya Mahasiswa periode 2019-2020 dan 2020-

2021. Selain itu, saya juga pernah mengikuti berbagai 

kepanitiaan, seperti pertandingan Domba Cup tahun 

2019, Saung Tani tahun 2020, Jambore Perlindungan 

Tanaman Indonesia tahun 2021 dan webinar i-

Naturalist tahun 2022. Beberapa perlombaan yang 

pernah saya ikuti selama menjadi mahasiswa di IPB 

University adalah Sastra Premium Competition pada 

tahun 2020 dan International Student Poster 

Competition pada tahun 2022.

Bela Hasna Audia 
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,92

Hal. 4

S
aya berasal dari MAN 1 Padang Pariaman, 

Sumatera Barat. Saya masuk IPB University 

melalui jalur Ujian Tulis Mandiri (UTM). Awalnya 

tidak menyangka bisa diterima dan diberi kesempatan 

untuk melanjutkan studi di salah satu kampus terbaik 

negeri ini, khususnya sebagai mahasiswa sekolah 

kedokteran hewan tertua di Indonesia.

Bagi saya, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis 

(SKHB) IPB University sangat unik dan istimewa. Saya 

tidak hanya belajar mengenai ilmu kesehatan hewan, 

namun juga implementasi dan pengaruh pentingnya 

bagi kesehatan manusia. Sesuai motto dokter hewan 

Indonesia, "Manusya mriga satwa sewaka," kami siap 

mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia 

hewan. Semasa kuliah, saya aktif di Imakahi (Ikatan 

Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia) dan studi 

minat profesi hewan kesayangan dan satwa akuatik-

eksotik. 

Saya juga belajar meningkatkan kepercayaan diri, 

terutama dalam hal pengambilan keputusan yang logis 

dan strategis sebagai bekal penting bagi profesi dokter 

hewan. Selain itu, kesempatan berjumpa dan 

berkenalan dengan rekan dari berbagai latar belakang 

budaya juga merupakan pengalaman yang berharga 

untuk saya. 

Selama berkuliah di Sekolah Kedokteran Hewan dan 

Biomedis (SKHB), salah satu hal yang paling berkesan 

bagi saya adalah lingkungannya yang kompetitif. 

Menurut saya, lingkungan ini cocok sebagai sarana 

pengembangan diri bersama teman-teman yang 

berambisi tinggi. Saya ditantang untuk memperbaiki 

manajemen waktu, skala prioritas, hingga strategi 

belajar agar lebih baik dari sebelumnya. 

Terakhir, rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya 

saya haturkan atas rangkulan keluarga tercinta serta 

kolega-kolega hebat yang membersamai perjalanan 

saya selama menempuh pendidikan sarjana kedokteran 

hewan. Mustahil bagi saya mencapai titik ini tanpa 

kehadiran dan dukungan dari semuanya. 

Saya ingin terus  belajar lebih jauh serta mendalami 

dunia mikrobiologi veteriner, khususnya bidang 

imunologi. Dosen pembimbing selama riset S1 saya 

merupakan salah satu sosok hebat yang membuat saya 

penasaran dan menaruh minat tinggi untuk menekuni 

bidang ilmu ini. Setelah menyelesaikan pendidikan, 

saya berkeinginan menjadi dokter hewan riset atau 

karantina.

Rifa Nadila 
Lulusan Terbaik

Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis
IPK: 3,87
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Hal. 5Hal. 5

Saya memilih Program Studi Teknologi Hasil 

Ternak karena olahan produk hasil ternak 

merupakan jenis olahan makanan favorit saya. 

Saya  pun tertarik untuk mendalami lebih detail 

terkait produk olahan hasil ternak ini.  Di program 

studi ini saya dapat mempelajari bagaimana cara 

penanganan, proses pengolahan, pengembangan 

produk hasil ternak dan keamanan pangan yang 

baik sehingga dapat mengoptimalkan kualitas 

dan kuantitas produk olahan yang dihasilkan. 

Semasa saya kuliah, saya mendapatkan beasiswa 

Bidikmisi sejak semester ganjil 2018 hingga 

semester genap 2022. Saya juga pernah 

memperoleh pendanaan Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) Skema Riset Eksakta. 

S
aya lulus dari SMA Negeri 1 Sliyeg, 

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.  Saya 

masuk IPB melalui jalur Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). IPB 

University adalah salah satu kampus terbaik di 

Indonesia yang berisi mahasiswa unggulan dari 

seluruh penjuru daerah nusantara. Hal tersebut 

awalnya membuat saya pesimis untuk bisa survive 

sampai dinyatakan lulus. Namun, saya harus bisa 

beradaptasi, berbaur dan berkompetisi dengan 

mahasiswa lainnya yang lebih unggul dari saya.

Rencananya, pasca wisuda nanti saya ingin 

bekerja di salah satu perusahaan multinasional di 

bidang peternakan. Cita-cita saya adalah memiliki 

usaha produk hasil peternakan berskala nasional 

dengan jangkauan penjualan di seluruh Indonesia.

Setelah saya mencoba beradaptasi dengan 

lingkungan baru, tantangan baru dan karakter 

yang beragam membuat saya menjadi individu 

yang lebih upgrade dari sebelumnya. 

Putri Aulia Nursafitri
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan
IPK: 3,80

S
aya berasal dari SMAN 1 Laguboti, Sumatera 

Utara. Saya masuk ke IPB University melalui jalur 

undangan. Saya memilih Prodi Teknologi Hasil 

Perairan karena tertarik dengan olahan hasil perairan 

yang ternyata sangat beragam, bermanfaat dan 

memiliki banyak peluang di pasaran. 

Kampus IPB University memberikan kesempatan bagi 

anak daerah seperti saya untuk meringankan beban 

orang tua mengenai biaya kuliah dengan memberikan 

beasiswa. Setelah menyelesaikan perkuliahan di IPB 

University, saya ingin menerapkan ilmu yang telah 

diterima di dunia kerja. Windy Sibuea
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,85
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LULUSAN TERBAIK

Saya bisa memiliki dan mengenal teman-teman 

yang beragam dari berbagai suku dan daerah. 

Selain itu, IPB University juga memiliki pelayanan 

kampus yg super cepat dengan aplikasi yg sangat 

membantu mempermudah proses administrasi 

dan pembelajaran. 

Ada tantangan yang harus saya taklukkan selama 

menjadi mahasiswa. Kadang beban belajar terlalu 

berat apalagi ketika kuliah daring, dimana tugas 

kuliah dan praktikum seringkali sangat banyak.

S
aya merupakan alumni SMA Negeri 4 

Pandeglang, Banten. Saya masuk IPB 

University melalui  jalur Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Berkuliah di IPB University memiliki banyak 

sukanya.

Saya memilih Program Studi Silvikultur di IPB 

University karena namanya yang unik dan juga 

sesuai dengan minat saya yang suka dengan 

tumbuhan. Kuliah di Silvikultur mengajarkan 

bahwa makhluk hidup saling berhubungan dalam 

segala aspek. Apabila salah satunya musnah maka 

akan berdampak pada yang lainnya dan pohon 

adalah salah satu sumber kehidupan yang harus 

dijaga eksistensinya.

Departemen Silvikultur IPB University memiliki 

dosen dan tenaga kependidikan yang sangat 

ramah dan fast respon serta teman-teman kuliah 

yang saling membantu ketika terdapat kesulitan. 

Selama berkuliah, saya mendapatkan Beasiswa 

Bidikmisi.

Rencana pasca studi, saya ingin bekerja di 

perusahaan tambang bagian reklamasi lahan 

pasca tambang atau di perkebunan untuk 

pengendalian hama dan penyakit tanamannya. 

Cita-cita yaitu saya menjadi peneliti hama 

tanaman kehutanan.

Siti Mayang Sari Naziah 
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,81
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S
aya lulusan dari SMAN 1 Leuwiliang, Bogor. 

Saya diterima di Program Studi Teknologi 

Pangan IPB University melalui jalur Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN).

Selama kuliah di Program Pendidikan Kompetensi 

Umum (PPKU), saya bertemu orang-orang baru 

dengan berbagai latar belakang, karakter, dan 

program studi. Semuanya memiliki kemampuan 

yang luar biasa, sehingga saya harus belajar 

dengan tekun agar tidak tertinggal dari yang lain.

Setelah lulus kuliah, saya ingin menambah 

pengalaman dalam bekerja untuk lebih 

memfokuskan karir yang ingin saya jalani. Saya 

juga ingin melanjutkan S2 sebagai pertimbangan 

jenjang karir sesuai dengan pengalaman yang 

saya dapat.

 

 

 

Saya memilih Program Studi Teknologi Pangan 

karena teknologi pangan merupakan ilmu yang 

aplikatif dan eksploratif. Secara umum, teknologi 

pangan mempelajari proses pengolahan bahan 

pangan agar menjadi makanan yang bisa 

dikonsumsi. Pangan merupakan kebutuhan dasar 

utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat. 

Hal ini menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu 

dan teknologi pangan.

Selama kuliah, saya mendapat dua beasiswa. 

Beasiswa pertama yang saya terima yaitu beasiswa 

Karya Salemba Empat berupa bantuan biaya living 

cost. Saya juga mendapat beasiswa Pancakarsa 

berupa bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain 

mengikuti perkuliahan, organisasi, dan 

kepanitiaan, saya juga mengikuti berbagai lomba. 

Salah satu lomba yang saya ikuti berhasil 

memperoleh juara yaitu juara 2 Business Plan di 

Wonderfoody 2021 yang diadakan oleh Institut 

Teknologi Sumatera (ITERA).

Teknologi Pangan IPB University merupakan salah 

satu Program Studi Teknologi Pangan terbaik di 

Indonesia yang juga diakui secara internasional.

 Selama kuliah saya mendapatkan materi pelajaran 

yang baru bagi saya, sehingga harus lebih ekstra 

dalam perkuliahan. Di samping itu, saya juga 

harus berusaha meningkatkan soft skills dengan 

mengikuti organisasi, kepanitiaan, serta program 

pengembangan diri seperti summer course dan 

pelatihan. Pada awalnya, agak sulit untuk 

mengatur semuanya, terlebih semua itu 

merupakan pengalaman baru bagi saya. Perlu 

waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan 

kampus dan departemen. Namun, perlahan semua 

itu dapat dijalani dengan baik.

 

 

Bisa berkuliah di IPB University, merupakan 

kebanggaan tersendiri. Di IPB University ada 

banyak sekali orang-orang hebat. Senang rasanya 

bisa berkesempatan untuk mengenal orang-orang 

dengan berbagai latar belakang dan karakter 

tersebut. Banyak hal-hal positif, pengalaman, dan 

prestasi mereka yang dapat dijadikan motivasi 

untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. 

Ada banyak pengalaman dan momen selama 

berkuliah di IPB University yang tidak bisa disebut 

satu persatu yang dapat dijadikan proses 

pembelajaran dan pendewasaan. Semua momen 

itu merupakan memori tak terlupakan bagi diri 

saya.

Adli Hadyan Al Wa
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,94
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S
aya merupakan lulusan dari SMAN 3 

Bogor. Menjadi bagian dari IPB University 

adalah hal yang belum pernah saya 

bayangkan sewaktu remaja. Kehidupan saya 

bagaikan air yang mengalir, hanya mengikuti 

arah tanpa tahu saya akan bermuara di mana. 

Hingga akhirnya saya diterima di IPB University 

melalui jalur masuk Seleksi Nasional Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN) jurusan Statistika. 

Harapannya, bekal ilmu yang saya peroleh di IPB 

University bisa semakin berkembang dan 

bermanfaat. Meskipun saat ini saya ingin 

berfokus pada karir saya, tidak menutup 

kemungkinan jika saya akan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya.

Saat itu, saya tidak tahu jurusan apa yang 

seharusnya saya ambil. Ibu saya pun 

memberikan arahan agar saya bisa masuk IPB 

University di program studi Statistika. Setelah 

dipikirkan matang-matang, saya berpikir akan 

sangat menantang dan bermanfaat jika saya 

memilih  Statistika. Apalagi setelah mencari tahu, 

statistika IPB University punya prospek yang 

sangat baik ke depannya.

Selama berkuliah, saya menyempatkan diri untuk 

mengikuti magang di beberapa perusahaan 

sebagai Data Analyst Intern. Pengalaman sebagai 

Data Analyst Intern memberikan banyak 

dorongan dalam diri saya untuk terus 

mengembangkan diri.

 Alhamdulillah, saya bisa diterima di program 

studi  tersebut dan saya mendapat beasiswa 

Bidikmisi yang meringankan biaya kuliah saya. 

Menilik proses belajar saya empat tahun ke 

belakang, menjadi mahasiswa di program studi 

Statistika adalah hal yang tidak akan saya sesali. 

Saya bersyukur bertemu banyak sekali dosen 

yang luar biasa hebat dan teman-teman yang 

sangat baik. Bagi saya, statistika adalah ilmu 

yang sangat fleksibel karena bisa diterapkan di 

mana saja. Statistika bisa berdampingan dengan 

cabang ilmu lainnya. Dengan ilmu yang saya 

peroleh selama berkuliah di IPB University, 

akhirnya mengantarkan cita-cita saya untuk 

menjadi seseorang yang ahli di bidang data. 

Setelah lulus dari IPB University, saya ingin 

mencoba untuk menjajal dunia kerja terlebih 

dahulu. Selama beberapa kali menjadi anak 

magang, saya merasa bahwa masih banyak hal 

yang bisa saya eksplor dan terapkan dengan cara 

bekerja di berbagai perusahaan. 

Adinda Nur Fildzah
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,97
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Bagi saya, lingkungan di kampus IPB University 

yang sangat kompetitif membuat saya tidak bisa 

hanya diam melihat pencapaian orang lain. Saya 

juga terpacu untuk dapat meraih pencapaian 

dalam hidup saya yang akan membuat kedua 

orang tua saya bangga. Selain hardskill yang 

saya dapatkan di kelas, beberapa softskill juga 

saya dapatkan melalui pengalaman selama 

berkuliah dan hal tersebut tidak lepas dari ilmu 

yang diberikan oleh para staf pengajar. Di sisi 

lain, meskipun iklim kompetisi yang tinggi, saya 

tetap memiliki teman-teman yang dapat men-

support saya dan juga berbagi cerita selama 

berkuliah.

Memilih Program Studi Ekonomi Pembangunan, 

merupakan impian saya yang bercita-cita 

menjadi seorang analis ekonomi. Program studi 

ini menjadi pilihan yang tepat untuk mempelajari 

perekonomian secara lebih luas dalam lingkup 

makro maupun mikro. Selain itu, program studi 

ini mengajarkan saya untuk dapat berpikir kritis 

dan analitis mengenai pemecahan masalah 

perekonomian secara kompleks.

S
aya alumni dari SMA Negeri 2 

Tasikmalaya. Saya masuk IPB University 

melalui jalur undangan (SNMPTN). 

Kuliah di IPB University yang paling berat 

menurut saya adalah manajemen waktu. Hal 

tersebut perlu dilatih karena selama berkuliah, 

saya tidak hanya aktif berkuliah saja tetapi 

mengikuti beberapa organisasi dan juga 

kompetisi. Saya harus mampu membagi waktu 

dengan baik dan tentunya tidak ada yang saya 

korbankan baik itu akademik maupun non-

akademik. 

Selama kuliah, saya pernah mendapat Beasiswa 

Unggulan Bank Indonesia. Saya juga pernah 

memiliki beberapa prestasi pada tingkat nasional 

yaitu Penerima Bantuan Penelitian dari Bank 

Indonesia Institute (BINS) kategori skripsi sarjana 

(2021-2022), Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah 

ADVANCE 2.0 (2021),  Juara 2 Lomba Essay 

Nasional Aection 2.0 (2020), Juara 2 Olimpiade 

Ekonomi Syariah Nasional (OESN) The 16th 

Season (2020) dan Juara 1 Lomba Debat 

Ekonomi Nasional EP Space (2019).

Rencananya, pasca studi saya ingin bekerja dan 

melanjutkan studi. Saat ini saya telah bekerja 

sebagai Management Trainee di PT Bank 

Muamalat Indonesia Tbk  dan berencana untuk 

aktif mencari beasiswa magister di tahun 2023. 

Saya sendiri bercita-cita menjadi analis dan 

peneliti.

Luta Ayuwandini 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,92
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S
etelah lulus dari SMA Negeri 2 Bogor, saya 

mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN). Saya sangat bersyukur 

bisa masuk IPB University yang menjadi salah satu PTN 

terbaik di Indonesia. Saya merasa bangga, senang dan 

nyaman bisa berkuliah di IPB University.  

Awalnya, saya tidak terlalu yakin untuk memilih Sekolah 

Bisnis. Namun saya merasa yakin bahwa Sekolah Bisnis 

IPB University dapat mengembangkan jiwa 

entrepreneurship yang saya miliki. Sekolah Bisnis IPB 

University sendiri lebih berfokus pada practical 

approach yang diperkaya dengan penyelesaian masalah 

bisnis secara inovatif dan kreatif. Upaya ini dapat 

menghasilkan calon entrepreneur maupun lulusan 

bisnis profesional yang bermanfaat bagi perusahaan 

maupun negara di masa depan.

Pastinya proses kuliah tidak ada yang akan semulus itu, 

mulai dari harus beradaptasi dengan kegiatan belajar di 

IPB University, bergaul dengan teman teman dari 

berbagai daerah, hingga sempat merasakan efek 

pandemi dalam proses belajar di IPB University. Kuliah 

di perguruan tinggi negeri (PTN) yang favorit memiliki 

tantangan yaitu persaingan yang cukup ketat sehingga 

harus lebih aktif, baik dalam kegiatan akademik maupun 

non akademik.

Saya masih memikirkan apa yang sebenarnya ingin saya 

lakukan untuk ke depannya secara matang. Namun, saat 

ini saya sedang fokus untuk membangun beberapa 

bisnis dan mengimplementasikan apa yang telah saya 

pelajari selama berkuliah di Sekolah Bisnis IPB University 

untuk menjadi seorang entrepreneur.

 

Puspa Indria Febriani
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,89

Selama berkuliah di IPB University, tantangan terbesar 

yang saya rasakan ada di awal perkuliahan. Saat itu, 

untuk pertama kalinya saya harus jauh dari keluarga 

dan sahabat dalam waktu yang lama. Rasanya seperti 

memulai hidup baru karena di IPB University hampir 

tidak mengenal siapa pun. Tapi hal tersebut sebanding 

dengan banyaknya suka yang saya dapatkan selama 

kuliah seperti mendapat teman dari berbagai daerah, 

melihat perbedaan budaya, dan mendapatkan 

lingkungan akademik yang baik. 

Saat kuliah, saya sempat mendapatkan beasiswa 

Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dari 

Kemenristekdikti dan beasiswa dari Penerbit Erlangga. 

Setelah lulus, saya berencana untuk berkarir di bidang 

Human Resource (HR) atau Corporate Social 

Responsibility (CSR), sebelum mungkin akan 

melanjutkan studi di keilmuan yang sejalan dengan 

Ilmu Keluarga.

S
aya lulusan dari SMA Negeri 4 Bandung. Saya 

masuk Program Studi Ilmu Keluarga dan 

Konsumen (IKK) IPB University melalui jalur 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN). 

Awalnya saya memilih program studi tersebut karena 

memiliki kemiripan dengan program studi yang juga 

saya inginkan saat itu, tanpa mengetahui banyak 

informasi terkait IKK. Namun, setelah saya masuk 

program studi ini, saya menemukan bahwa program 

studi ini memiliki banyak keistimewaan. Selain 

merupakan satu-satunya program studi Ilmu Keluarga 

di Indonesia, program studi ini juga memberikan 

sudut pandang baru dalam melihat permasalahan 

maupun fenomena sosial di Indonesia. 

I'lma Fadillah Nur Anisa Gunawan
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,88
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S
aya merupakan alumni S1 Statistika IPB 

University. Saya melanjutkan studi dan 

memilih Program Studi Magister Ilmu 

Manajemen dengan peminatan Manajemen 

Sumber Daya Manusia. 

Saat ini saya bekerja menjadi Senior Analyst pada 

Subdivisi Teknologi Informasi Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Program studi ini inline dengan ruang lingkup 

pekerjaan saya di LPDP yang bergerak dalam 

bidang peningkatan sumber daya manusia 

Indonesia melalui pendanaan pendidikan 

beasiswa dan fasilitasi riset. Perkuliahan di PSIM 

IPB University sangat aplikatif dan kontekstual. 

Studi kasus dalam perkuliahan sering mengambil 

case di pekerjaan masing-masing. Para dosen 

yang sangat expert di bidangnya serta 

menghadirkan dosen tamu dari para praktisi 

untuk menambah khazanah keilmuan dalam dunia 

nyata. 

Saya memandang suka, duka dan tantangan itu 

tergantung paradigma kita memandang sesuatu. 

Tetapi, yang pasti selama kuliah magister di IPB 

University, yang saya rasakan adalah banyak sekali 

kebaikan yang didapat. Tantangan terbesarnya 

adalah saya memulai studi magister pada tahun 

2020 bersamaan dengan pandemi COVID-19. 

Semua perkuliahan bahkan sampai sidang 

dilakukan secara daring. Tantangan tersebut saya 

jadikan peluang untuk lebih fokus menyelesaikan 

studi tepat waktu di samping paralel dengan 

aktivitas pekerjaan di kantor. 

Dalam tesis, saya tertarik untuk mengangkat  

topik riset  terkait Dampak Program Beasiswa 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 

Terhadap Kepemimpinan, Ekonomi dan 

Pengabdian Alumni. Riset ini menarik untuk 

melihat apakah program beasiswa LPDP yang saat 

ini menjadi trendsetter lembaga pemberi beasiswa 

di dalam negeri memberikan dampak terhadap 

alumninya pada ruang lingkup aspek 

kepemimpinan, ekonomi maupun pengabdian.

R Ery Bunyamin Gufron 
Lulusan Terbaik

Program Magister 
IPK: 4,00
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Kembali ke kampus adalah sebuah pilihan. Saat ini 

saya sebagai profesional yang mendapat amanah 

dari Presiden RI sebagai Dewan Pengawas Badan 

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

dituntut untuk mampu menghadapi setiap 

perubahan dan dinamika bisnis global. Pilihannya, 

di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini 

adalah  belajar dan menyimak kembali dari dosen-

dosen bisnis terbaik untuk mendapatkan insight. 

Hal ini merupakan tuntutan logis yang saya 

tempuh sejalan dengan passion saya untuk belajar 

sepanjang hayat.

Pilihannya jatuh kepada Program Doktor Sekolah 

Bisnis IPB University (SB-IPB), sebuah kampus 

yang mampu memenuhi kebutuhan 

pengembangan diri saya. Kampus terbaik di 

Indonesia ini mampu memberikan pembelajaran 

praktis bisnis terkini yang mengedepankan 

research, storytelling serta execution yang 

dibutuhkan pagi para professional.

Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Program 

Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta serta Pendidikan S2 

Strategic Management di Universitas Gadjah 

Mada. Saya tertarik untuk mengambil salah satu 

konsentrasi yang ditawarkan oleh Program Doktor 

SB IPB University yakni bidang Knowledge and 

Innovation. Sebuah konsentrasi yang cukup 

powerful untuk menguatkan knowledge yang saya 

miliki. Bagi saya, hal ini sangat berarti khususnya 

bagi para profesional untuk mendapatkan inspirasi 

dalam mengambil keputusan.

Topik Disertasi saya yaitu “Model Pengembangan 

Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin 

Masa Depan di Era Perubahan.” Topik ini 

merupakan sebuah literasi penting bagi para 

leaders bisnis dalam memanfaatkan bonus 

demografi. Pasalnya, kelompok milenial dan anak 

muda akan menjadi aset penting dalam 

perjalanan bisnis dan organisasi masa depan. 

Disertasi ini meneliti model kebijakan 

pengembangan yang tepat untuk sebuah 

organisasi, faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya, prioritas, formulasi yang harus 

dilakukan guna mempercepat kesiapan talenta 

unggul menjadi pemimpin masa depan.

Akhirnya, Program Doktor SB IPB University telah 

mengantarkan saya dalam sebuah ekosistem 

pembelajaran yang luar biasa. SB IPB University 

menjadikan saya mempunyai design thinking dan 

sistematika dalam metode yang terukur dalam 

melihat setiap permasalahan menjadi sebuah 

keruntutan berpikir atas 'Siapa melakukan Apa' 

untuk menerjemahkan tantangan masa depan. 

Terima kasih SB IPB university, ini kampus 

memang luar biasa!

Perjalanan menyelesaikan Program Doktoral ini 

mempunyai banyak tantangan khususnya 

pandemi COVID-19. Saya harus tetap fokus dan 

lulus tepat waktu dengan hasil optimal. Pandemi 

merubah pola belajar kami dari sebuah kelas 

luring (offline) yang memberikan impresi dalam 

interaksi dan inspirasi dalam proses kuliah harus 

berubah di pertengahan kuliah menjadi ruang 

daring (online). Adaptasi serta cara belajar yang 

sangat berbeda tetap membuat saya bersama 

satu angkatan Doktor Manajemen Bisnis (DMB) 15 

untuk berkeyakinan satu tekad tetap lulus 

bersama. Dengan semboyan “Disertasi yang 

Bagus adalah yang Cepat Selesai” hal ini 

mendorong semangat saya untuk tetap fokus dan 

kontinyu menyelesaikan tugas. Hal tersebut juga 

mendorong saya untuk membaca jurnal dalam 

memahami 'state of the art' (SOTA) dari jurnal-

jurnal yang relevan dengan topik disertasi yang 

saya ambil. Adanya pandemi membawa hikmah 

yang patut disyukuri. Pandemi menjadikan saya 

minimal punya waktu untuk lebih konsentrasi 

banyak membaca literasi, jurnal serta buku-buku 

wajib sebagai rujukan penulisan disertasi.

Konsentrasi ini memberikan saya ruang eksplorasi 

bagaimana sumber daya manusia, inovasi, digital 

dan teknologi menjadi sebuah value chain 

pembelajaran yang penting dalam memasuki 

sebuah era ketidakpastian di masa depan. 

Pembelajaran yang luar biasa bersama teman-

teman kuliah dari berbagai disiplin ilmu dan 

pengalaman, menjadikan moment yang seru dan 

inspiratif dari setiap diskusi kelompok. Pembuatan 

paper serta menyimak perspektif dosen-dosen 

senior yang passionate sekali dalam 

menyampaikan theory, concept serta practices, 

menjadikan saya tenggelam dalam dimensi 

pembelajaran yang paripurna.

M Aditya Warman 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00
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