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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.

 

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.

Pada hari Rabu, tanggal 29 juni 2022, IPB University kembali 

mewisuda 370 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.

 

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 176.303 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

“Keberhasilan bukan diukur dari cuan yang diperoleh, tapi 

berapa kali mampu bangkit saat terjatuh,” katanya.

Dalam kesempatan ini, para calon wisudawan juga 

mendapatkan beberapa tips dan langkah-langkah dalam 

mempersiapkan karir dari Nur Fajri Rahmawati, Senior 

Manager Recruitment and Training, Career Development 

and Assessment (CDA) IPB University. Mulai dari eksplorasi 

kemampuan, mengembangkan passion, identifikasi tujuan 

hidup, menentukan pilihan karir dan proses membangun 

brand diri.

“Semua langkah tersebut membutuhkan pemahaman 

akan diri sendiri. Setelah memahami jati diri dan passion, 

para lulusan bisa memulai personal branding. Baik dalam 

posisi pekerjaan yang dipilih maupun membangun 

usahanya sendiri,” ujarnya. (MW)

Di samping itu, imbuhnya, terdapat tiga faktor penting 

untuk menuju kesiapan kerja. Di antaranya adalah modal 

psikologis, kompetensi karir dan dukungan sosial. Para 

calon wisudawan juga jangan sampai minder memperluas 

jaringan karena merupakan salah satu modal penting 

untuk mengembangkan karir.

Dalam perjalanan karirnya di bidang wirausaha, ia telah 

mendapatkan berbagai pengalaman penting. Mulai dari 

menghabiskan kuliah 14 semester hingga membangun 

usaha sejak berkuliah. Ia juga menyarankan agar para 

calon wisudawan tidak lupa untuk terus berusaha dan 

berdoa.

“Di dalamnya akan banyak unsur pembelajaran dan 

hikmah,” ujarnya.

Setelah melewati gerbang kelulusan, saatnya para lulusan 

baru  IPB University merancang masa depan karirnya. 

Kisah-kisah inspiratif tentu akan membantu dalam 

menentukan karir serta membangun semangat para 

lulusan baru pasca wisuda. Maka dari itu, Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pembekalan Karier IPB University 

menggelar Studium General Pembekalan Karir Pra Wisuda 

untuk Sarjana Tahap VI Tahun Ajaran 2021/2022 secara 

daring, 27/6.

Program studi ilmu tanah yang dipilihnya di IPB University 

dan organisasi keprofesian yang dibangunnya bersama 

para mahasiswa lain juga turut menunjang profesinya kini. 

Bekal wawasan dari bidang yang ia geluti sangat cukup 

untuk membangun bisnisnya. “Mahasiswa sering 

kebingungan dalam mencari tujuan setelah lulus seperti 

apa. Solusinya, mahasiswa boleh bereksperimen, 

menambah wawasan, menambah jaringan dan 

silaturahmi. Hal ini menurut saya sangat perlu,” terangnya.

Menurutnya, tidak ada kata terlambat bagi para calon 

wisudawan untuk mempersiapkan karirnya. Berbagai 

aktivitas di luar kampus juga menjadi salah satu wadah 

untuk menggali ilmu dan membangun usahanya hingga 

kini.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Jodi H Iswanto, 

Direktur PT Karya Masyarakat Mandiri yang merupakan 

alumni Fakultas Pertanian IPB University angkatan 25. Ia 

dihadirkan sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman 

kepada para calon wisudawan. Perusahaannya bergerak di 

bidang pemberdayaan masyarakat berbasis 

kewirausahaan sosial.

Satu hal yang perlu dipahami, tambahnya, bila mahasiswa 

tidak siap berwirausaha, menjadi pegawai bisa menjadi 

batu loncatan. Tentunya harus siap dalam persaingan 

dalam mencari kerja. Para lulusan juga memerlukan 

persiapan yang matang sebelum memasuki dunia kerja. 

Membangun kualitas diri sangat penting sehingga dapat 

membuka peluang kerja yang lebih besar.

Ia memberi beberapa tips siap mencari kerja maupun 

berwirausaha. Tipsnya adalah menyiapkan sikap, 

keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga 

siap untuk sukses dalam lingkungan kerja.

Para Calon Wisudawan IPB University Tahap 

VI 2021/2022 Mendapat Pembekalan Karir

Wisuda-Ku | Edisi Mei/2022 
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Lebih lanjut, Prof Arif menyampaikan IPB University 

berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan 

lulusannya memiliki karakteristik sebagai pembelajar 

yang tangkas, tangguh dan lincah.

Menurutnya, sebagai alumni baru, wisudawan harus 

terus belajar dalam mengarungi kehidupan setelah lepas 

dari kampus.

Dalam pesannya, Rektor menyampaikan, saat ini kita 

menghadapi sebuah proses perubahan yang sifatnya 

disruptif dan tidak pernah direncanakan maupun tidak 

pernah dibayangkan sebelumnya. Revolusi 4.0 menjadi 

kenyataan, kondisi COVID-19 yang tidak pernah 

terpikirkan sebelumnya dan sekarang kita dihadapkan 

dengan perubahan disrupsi secara politik.

Senada dengan hal itu, Prof Bustanul Arifin, Wakil Ketua 

Dewan Pakar Himpunan Alumni (HA) IPB University 

menyampaikan bahwa saat ini kita berada pada tatanan 

dunia baru yang tidak pasti.  "Perubahan iklim sekarang 

menjadi tantangan terbesar yang harus dipecahkan bagi 

alumni IPB University. Karena dampaknya terhadap 

produksi pangan sangat signifikan. Sekarang ini terjadi 

stagflasi, yaitu stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

tinggi pada saat bersamaan,” ujarnya.

“Ini merupakan pertama kali wisuda dilakukan secara 

luring, setelah selama dua tahun wisuda dilaksanakan 

secara daring. Semoga situasi semakin membaik 

sehingga dapat melaksanakan wisuda selanjutnya 

melalui luring,” ujar Rektor IPB University Prof Arif Satria 

dalam sambutannya.

Rektor IPB University mewisuda 370 lulusan baru dari 

program sarjana, magister dan doktor di Grha Widya 

Wisuda (29/6) secara luring. Ini merupakan Wisuda Tahap 

VI Tahun Akademik 2021/2022 yang pertama kali digelar 

secara luring sejak pandemi COVID-19.

Menurutnya, kita harus memperkuat cara berpikir baru, 

mindset baru dengan optimis bahwa diri kita dapat 

mengubah keadaan, karena mindset tersebut yang akan 

menentukan arah perilaku kita.

“Karena yang dihadapi sekarang adalah ketidakpastian 

dan kecepatan. Kita harus belajar cepat agar kita memiliki 

kemampuan menjadi trendsetter perubahan. Agar kita 

menjadi trendsetter perubahan, maka kita sudah mulai 

menggeser orientasi kita dari best practice menjadi 

future practice agar kita menjadi leader,” ujarnya.

Menurutnya, kreativitas menjadi kata kunci agar lulusan 

memiliki kemampuan untuk menjadi leader, kemampuan 

melangkah dan keberanian berlari.

“Karena sekarang saatnya kita berebut menjadi 

pemimpin perubahan. Sehingga dapat menebar manfaat 

yang lebih banyak dan luas,” tandasnya.

“Secara geopolitik konflik Ukraina dengan Rusia telah 

membawa dampak perubahan terhadap situasi di dunia. 

Ini adalah pandangan yang harus disikapi dengan 

berbagai langkah dengan cara baru, cara berpikir baru dan 

mindset baru,” kata Prof Arif Satria.

“Sehingga kita benar-benar menerapkan future practice 

dengan penuh optimisme. Itulah yang akan menjadikan 

kita menjadi leader,” tandasnya.

“Kalau kita terperangkap pada apa yang disebut dengan 

fix mindset sebuah cara berpikir yang pesimis terhadap 

perubahan, orang fixed mindset tidak yakin dirinya dan 

kemampuan serta bakatnya dapat berubah,” katanya. 

Menurutnya, orang yang memiliki growth mindset 

memiliki optimis untuk terus berkembang dan 

melangkah.  "Kalau kita takut jatuh kita tidak pernah 

melangkah dan kita tidak akan pernah ada di depan. Oleh 

karena itu optimisme dan kepercayaan diri untuk berani 

melangkah harus dibangun,” katanya.

Ia menambahkan, ciri alumni IPB University itu ada tiga. 

Yaitu integritas, inovasi dan inspirasi. Inilah modal bagi 

kita untuk berperan, agar IPB University tidak sekedar 

menjadi follower. Tetapi IPB University harus menjadi 

leader dan menjadi trendsetter perubahan.

“Kita memerlukan pola pikir dan mindset yang mampu 

beradaptasi dengan perubahan besar yang sangat cepat. 

Alumni IPB University memiliki ketangguhan dan mampu 

mewarnai perubahan dengan cepat,” pungkasnya. 

(HBL/Zul)

Rektor IPB University Wisuda 370 Lulusan 
Baru Secara Langsung, Pertama Kali 
Sejak Pandemi

Wisuda-Ku | Edisi Mei/2022 
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Sebagai mahasiswa Program Studi Proteksi Tanaman, 

saya dibekali dua cabang ilmu besar yaitu entomologi 

dan fitopatologi. Awalnya, saya merasa asing dengan 

kedua cabang ilmu tersebut. Namun, setelah dipelajari, 

sangat terasa bahwa keduanya sangat penting untuk 

kehidupan. 

S
aya lahir dan dibesarkan di Bogor sehingga 

sudah sangat mengenal IPB University yang 

menjadi salah satu kebanggaan warga Bogor.  

Pada tahun 2017, saya diterima menjadi mahasiswa 

Program Studi Proteksi Tanaman melalui jalur Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). 

Selama belajar saya bertemu dengan dosen-dosen dan 

tenaga kependidikan yang profesional dan inspiratif, 

sarana dan prasarana memadai, teman-teman sangat 

suportif dan lingkungan belajar sangat nyaman, semua 

itu membantu saya berkembang selama lima tahun 

berkuliah. 

Di akhir-akhir masa studi, pandemi menjadi pembatas 

untuk pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, 

pembimbing menyarankan dilakukannya penelitian 

systematic review. Penelitian semacam ini biasanya 

tidak disarankan karena umumnya penelitian tugas 

akhir di Proteksi Tanaman berbasis laboratorium. Akan 

tetapi setelah dilakukan, terasa bahwa systematic 

review ini  sangat penting sebagai pemetaan 

perkembangan dan arah penelitian ke depannya.

Rani Novita 
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 4,00
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S
aya berasal dari Kota Tangerang. Saya diterima di 

Program Studi Teknologi Hasil Perairan IPB 

University melalui jalur Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi 

mahasiswa saya bersyukur diberikan berbagai 

kesempatan untuk mengembangkan diri dalam lomba, 

asisten praktikum, organisasi, magang, dan berbagi 

pengalaman sebagai narasumber. Saya juga sangat 

merasa beruntung karena bertemu dengan Prof 

Nurjanah karena selalu memberikan saya dukungan, 

doa, motivasi, dan pelajaran hidup, memberikan saya 

kesempatan untuk berkembang di IPB University.  

Saya memilih Program Studi Teknologi Hasil Perairan 

karena saya tertarik untuk berinovasi dalam 

memanfaatkan bahan baku hasil perairan yang sangat 

melimpah. Produk tersebut dapat diubah menjadi 

produk bernilai tambah dalam berbagai bidang, seperti 

pangan, farmasi, kosmetik, dan bioenergi. Kuliah 

membuka cakrawala bagi saya terhadap setiap aspek 

penting dalam hal pemanfaatan hasil perairan. 

Beberapa diantaranya seperti karakterisasi dan 

transportasi bahan baku, diversifikasi dan teknologi 

pengolahan produk, standarisasi keamanan pangan, 

bioteknologi, teknik fermentasi, bahkan sampai dengan 

mempelajari untuk merancang industri. Dosen di 

Program Studi ini juga mendorong saya untuk 

menganalisis masalah yang kompleks secara nyata 

terkait isu terkini sehingga mengembangkan pola pikir 

dan daya nalar.

Saya juga merupakan penerima beasiswa Yayasan 

Goodwill International. Selama menjalani studi sarjana, 

saya mendapatkan total 13 penghargaan baik tingkat 

nasional maupun internasional. Pasca lulus, saya ingin 

mencari kesempatan beasiswa Magister (S2) dan 

melanjutkan/mengembangkan riset pengolahan hasil 

perairan khususnya rumput laut. Saya berharap bisa 

melanjutkan studi sampai Doktoral (S3) dan 

mendapatkan gelar guru besar di bidang pengolahan 

rumput laut.

Chandabalo
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,93
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S
aya berasal dari Garut Jawa Barat. Setelah saya 

lulus dari SMAN 3 Garut, IPB University menjadi 

tujuan saya untuk melanjutkan studi. Saya 

memilih Program Studi Teknologi Hasil Ternak karena 

memiliki berbagai keistimewaan. Saya dapat 

mempelajari hewan ternak dari hulu ke hilir, mulai dari 

produksi hingga konsumsi. Dalam program studi ini, 

saya dapat mengetahui bagaimana cara penanganan 

dan pengolahan hasil ternak untuk menghasilkan suatu 

produk baik pangan maupun non pangan yang aman 

dan berkualitas. 

Peralihan sistem pembelajaran dari offline menjadi 

online akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan 

tersendiri bagi saya. Bersyukur selama kuliah saya 

mendapat bantuan beasiswa Bidikmisi. 

Riset saya yang menghantarkan menjadi sarjana adalah 

terkait Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Bakso 

Sapi dengan Substitusi Tepung Garut (Maranta 

arundinacea) sebagai Bahan Pengisi. Riset tersebut 

berupa pembuatan bakso daging sapi menggunakan 

tepung garut sebagai bahan substitusi tepung tapioka. 

Tepung garut tersebut memiliki segudang manfaat 

untuk kesehatan. Dengan penggunaan tepung garut 

pada pembuatan bakso dapat memperbaiki 

karakteristik produk bakso yang dihasilkan.

Sri Maryati
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan
IPK: 3,91
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Saya merasa senang berkuliah di IPB University karena 

aspek-aspek keahlian dan keilmuan yang diajarkan 

terbilang spesifik dan memiliki karakteristik tersendiri 

dibandingkan kampus lainnya. Namun di luar itu, IPB 

University tetap mendorong mahasiswa agar 

mengembangkan diri secara luas dan tidak terpusat 

pada satu bidang tertentu saja. Berbagai mata kuliah 

dari departemen, sistem kurikulum inter departemen, 

supporting course, enrichment course, kegiatan 

kemahasiswaan, juga turut memperkaya mahasiswa 

sehingga pengalaman berkuliah menjadi lengkap dan 

sesuai dengan tantangan perkembangan.

 

Pasca lulus sarjana, saya berkeinginan untuk terjun 

menjadi seorang profesional di bidang kehutanan, 

lingkungan, ataupun wisata. Selain itu, saya juga tertarik 

pada dunia pendidikan. Dengan bekal yang saya miliki, 

saya bercita-cita dapat memberikan kontribusi bagi 

terwujudnya kehidupan pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development) dan 

membantu penyelesaian terhadap berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh negara maupun 

dunia saat ini. Beberapa masalah tersebut seperti pada 

aspek keberlanjutan lingkungan, pemerataan ekonomi, 

hingga kesetaraan.

 

S
aya merupakan lulusan SMA Negeri 39 Jakarta. 

Berkuliah di IPB University merupakan salah satu 

jalan hidup menarik yang pernah saya alami. 

Waktu itu, saya memilih berkuliah di Program Studi 

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (DKSHE) 

karena program studi ini menawarkan pilihan keahlian 

dan kompetensi yang beragam. Dalam satu tema besar 

konservasi, DKSHE menawarkan rentang kajian yang 

luas, mulai dari keanekaragaman hayati khususnya 

satwa dan tumbuhan, analisis lingkungan, perencanaan 

ekowisata, hingga ranah sosial dan kebijakan. Saya 

merasa hal tersebut nantinya dapat berguna untuk 

diterapkan di kehidupan pasca kampus, termasuk di 

dunia profesional sekalipun karena dapat membentuk 

pola pikir yang luas terkait kehutanan dan lingkungan di 

tengah urgensi perkembangannya saat ini. 

Naufal Faiz Falah Abdillah
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,90
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S
etelah lulus dari SMAN 2 Jakarta, saya 

memutuskan untuk melanjutkan studi ke IPB 

University. Berawal dari partisipasi saya dalam 

Lomba Cepat Tepat Ilmu Pangan (LCTIP), saya tertarik 

untuk memilih Program Studi Teknologi Pangan IPB 

University  melalui jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Program Studi  ini 

memberikan wawasan menyeluruh mengenai proses 

pengolahan produk pangan yang aman dan bermutu 

serta sains di balik makanan yang kita jumpai setiap 

hari. Teknologi Pangan IPB University juga merupakan 

program studi pertama yang mendapatkan pengakuan 

secara internasional. 

Saya bersyukur bisa mendapatkan beasiswa Program 

Pengembangan Kepemimpinan TELADAN dari Tanoto 

Foundation selama 3,5 tahun. Untuk prestasi skala 

nasional, saya berhasil memperoleh pendanaan dari 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

2020. Prestasi skala internasional yang saya pernah 

capai adalah The 2nd Most Feasible Idea on 

International Essay Competition of Business Innovation 

and Management (BIM) Summer Course 2020. 

Semasa kuliah, banyak pembelajaran teknis dan moral 

yang saya dapatkan dari dosen-dosen di Program 

Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) maupun di 

Teknologi Pangan IPB University. Adanya teman-teman 

yang suportif dan kompetitif juga menjadikan 

perkuliahan di IPB University berkesan baik sekaligus 

memberikan tantangan tersendiri, baik dalam bidang 

akademik maupun non-akademik. Setelah lulus, saya 

ingin bekerja di perusahaan multinasional yang 

bergerak dalam bidang food and beverage.

Stephen Sanjaya 
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,97

S
aya berasal dari Jakarta. Setelah lulus SMA 

Katolik Ricci II, saya diterima di Program Studi 

(Prodi) Aktuaria melalui jalur Seleksi Bersama 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Bagi saya, 

Prodi Aktuaria itu istimewa. Hal yang istimewa dari 

Prodi Aktuaria adalah saya dapat mempelajari suatu 

ketidakpastian (seperti kerugian, kematian, dan 

lainnya) sehingga banyak orang menganggap aktuaris 

adalah seorang peramal.  Namun pada nyatanya, ilmu 

ini mempelajari ilmu peluang dan risiko untuk 

mengukur ketidakpastian tersebut. Aktuaria adalah 

ilmu yang mengkolaborasikan disiplin ilmu lain seperti 

matematika, statistika, ekonomi, bahkan hingga 

akuntansi. 

Setelah lulus, saya ingin terjun langsung ke bidang 

aktuaria. Saat ini saya baru mendapat gelar Associate 

of the Society of Actuaries of Indonesia (ASAI) dan 

berencana untuk menyelesaikan ujian sertifikasi lagi 

sehingga mendapat gelar Fellow of the Society of 

Actuaries of Indonesia (FSAI) dan juga gelar 

internasionalnya yaitu Fellow of the Society of 

Actuaries (FSA).

Karena saya suka matematika, dan kebetulan ketika 

saya SMA, profesi aktuaria sedang trend karena 

minimnya tenaga aktuaris di Indonesia, sehingga saya 

memantapkan pilihan saya ke Prodi ini. Untuk 

membantu membiayai kuliah saya, saya berusaha 

mendapatkan beasiswa dan berhasil mendapat 

beasiswa READI Project 2019-2020 dan AEON 1% Club 

Foundation 2020-2021.  Bagi saya, kuliah di IPB 

University banyak mendapat banyak pengalaman 

baru, khususnya bisa bertemu teman-teman yang 

berbeda suku dan agama. Selain itu, saya juga banyak 

diberi kesempatan dalam mengikuti organisasi.

 

Furlo Gilbert Godfrey
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,99
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Pasca lulus dari SMAN 1 Aikmel, Lombok Timur, Nusa 

Tenggara Barat, saya bersyukur bisa lolos masuk IPB 

University melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN). Menjadi anak dari orang tua 

yang berpenghasilan pas-pasan dan tidak menentu, 

tidak menyurutkan tekad saya untuk terus 

melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Saya 

merupakan mahasiswa penerima beasiswa 

Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). 

Bagi saya, kuliah di IPB University, ibarat naik roller 

coaster, ada masa dimana terasa berat dan terasa 

ringan. Tetapi semuanya dapat saya nikmati karena 

lingkungan perkuliahannya yang mendukung, fasilitas 

lengkap dan dosen yang kompeten.

Saya memilih Program Studi Agribisnis.   Hal yang 

paling istimewa dalam agribisnis adalah saya sebagai 

mahasiswa mendapatkan perspektif yang menyeluruh 

mengenai pertanian, yaitu dari hulu sampai ke hilir. 

Contoh yang paling relevan saat ini adalah kenaikan 

harga minyak goreng. Dengan belajar di agribisnis, 

saya bisa memahami kenapa kenaikan harga minyak 

goreng tersebut terjadi ditinjau dari aspek hulu-hilir. 

Oleh karena itu, pemahamannya menjadi lebih 

menyeluruh dan sedikit tahu tentang kebijakan yang 

tepat untuk diterapkan.

 

 

Saat kuliah saya pernah  meraih medali perak dalam 

ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-

34 bidang Riset Sosial Humaniora. Bagi saya ini 

merupakan prestasi yang paling membanggakan. Saat 

ini saya mengikuti program fastrack di Magister Sains 

Agribisnis. Saya bercita-cita ingin menjadi pengusaha 

di bidang agribisnis.

Lalu Hendri Setiawan
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,96

S
aya berasal dari Cirebon. Setelah lulus dari 

SMAN 2 Cirebon, IPB University menjadi tujuan 

saya untuk melanjutkan studi. Saya memilih 

Fakultas Ekologi Manusia tepatnya di Program Studi 

(Prodi) Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 

(KPM). Bagi saya, Prodi KPM ini berbeda dengan 

jurusan komunikasi lainnya, komunikasi di sini 

dipelajari untuk pemberdayaan masyarakat secara 

holistik. Mata kuliahnya selalu fresh dan aplikatif serta 

menyelaraskan bagaimana pembangunan dan 

digitalisasi dapat digunakan untuk pemberdayaan 

masyarakat. 

Saya mengangkat topik riset mengenai Komunikasi 

Pemasaran Digital untuk Konservasi. Sisi menarik dari 

riset ini adalah saya harus membantu kawasan 

konservasi untuk menyusun pesan kunci untuk 

memasarkan Objek Daya Tarik Wisata Alam di Taman 

Nasional, namun pesan kunci itu juga harus mampu 

mengantisipasi kunjungan berlebih yang akan 

mempengaruhi upaya konservasi alam itu sendiri.

Belajar di KPM IPB University membuat rasa penasaran 

saya terhadap prodi satu satunya di Indonesia ini 

terjawab setelah lulus. Hal ini karena saya akan 

memulai karir saya dengan bekerja pada bidang yang 

linier dengan studi saya yaitu komunikasi.

 
Firli Nurfadilla 

Lulusan Terbaik
Fakultas Ekologi Manusia

IPK: 3,71
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Saya memilih Program Studi (Prodi) Ilmu Nutrisi 

dan Pakan karena ingin mendalami ilmu 

nutrisionis untuk menunjang pekerjaan saya di 

perusahaan pakan ternak. Hal istimewa dari prodi 

tersebut yaitu banyak ilmu yang saya peroleh 

untuk menunjang profesi saya di tempat kerja.  

Topik riset  yang saya angkat adalah Evaluasi 

Suplementasi Nutricell HyC® (Kombinasi 25OHD3 

dan Vitamin C) terhadap Performa Broiler Breeder  

Fase Produksi. Melalui riset ini saya bisa sekaligus 

mempelajari dan mendapat banyak ilmu tentang 

manajemen pemeliharaan di breeding farm dan 

proses penetasan telur di hatchery. Selain itu, 

produk Nutricell HyC ® terbukti dapat 

meningkatkan performa dan salable chick di atas 

target standar dari breeding farm.

S
uatu anugerah yang terindah dalam hidup 

saya dibalik musibah pandemi COVID-19,  

saya bisa melanjutkan kuliah program 

Magister di IPB University sambil bekerja. Setelah 

lulus S1 di Universitas Brawijaya jurusan Nutrisi 

dan Makanan Ternak dan bekerja di Feedmill PT 

Megah Prayasa Sentosa. 

Saya bisa menyelesaikan studi saya hingga tuntas 

dengan dukungan dosen pembimbing dan 

pengajar yang hebat dan luar biasa seperti Prof 

Sumiati, Prof Anuraga Jayanegara  dan Dr Wira 

Wisnu Wardani.  Teladan mereka membentuk saya 

untuk semangat belajar lebih luas dan kerjasama 

antar rekan kuliah sangat bagus sehingga saling 

support untuk cepat lulus. Kuliah secara online 

memberikan kesempatan belajar bagi pekerja di 

swasta untuk terus melanjutkan kuliah dan biaya 

jauh lebih hemat dan lebih mudah dalam 

mengatur waktu. 

Nanik Setiyaningsih
Lulusan Terbaik

Program Magister 
IPK: 4,00

Setelah menyelesaikan kuliah, saya berencana untuk 

melanjutkan studi ke jenjang magister. Saya ingin 

berkontribusi pada pengembangan industri halal di 

Indonesia bahkan dunia. Terlebih lagi saat ini Indonesia 

sedang membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkompeten di industri halal. Oleh karena itu, ke 

depannya, saya berharap dapat menjadi peneliti 

dan/atau dosen yang memiliki spesialisasi di industri 

halal.

 

 

Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Sumedang. Nasib 

baik mengantarkan saya untuk memilih Sekolah 

Bisnis di IPB University. Menurut saya, dengan 

kuliah di sekolah  bisnis dapat membawa saya ke 

berbagai peran di masyarakat. Selain mendapatkan ilmu 

terkait berbisnis, saya dapat menjadi akademisi, 

profesional, ataupun aktivis sosial. Meskipun Program 

Studi (Prodi)  bisnis cenderung general, tetapi Prodi ini 

sangat dibutuhkan di sektor apapun. Hal inilah yang 

menjadikan Prodi Bisnis istimewa dibandingkan dengan 

yang lainnya. 

Di tahun pertama, saya satu kelas dengan mahasiswa 

dari prodi lain. Saya merasa tertantang karena tidak 

hanya dibekali dengan ilmu dasar prodi masing-masing, 

tetapi saya pun diharuskan untuk dapat berbaur dan 

beradaptasi dengan latar belakang mahasiswa yang 

berbeda-beda. Saya bersama dua teman saya berhasil 

meraih Juara 3 Kategori Manajemen Operasional 

Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, 

Manajemen, dan Keuangan (KBMK) Tahun 2021 yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Cahyania Nursyabani
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,90
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S
ebelum menempuh program doktor di IPB 

University, Saya adalah lulusan Teknik Kimia dari 

Institut Teknologi Indonesia (ITI) tahun 1999 dan 

menyelesaikan studi S2 saya dalam bidang manajemen 

di Prasetiya Mulya Business School tahun 2007. 

Alhamdulillah saya bisa diterima menjadi mahasiswa 

doktor di Sekolah Bisnis (SB) IPB University untuk 

program Doktor Manajemen Bisnis (DMB) pada tahun 

2019. Keistimewaan dari prodi ini bagi saya adalah 

sebagai salah satu universitas negeri terbaik yang 

memiliki program studi doktor dalam bidang 

manajemen bisnis di Indonesia. Program studi DMB SB 

IPB University memiliki konsentrasi baru yaitu 

kewirausahaan dan ini sesuai dengan bidang saya yaitu 

entrepreneurship.

 

Selama saya menjadi mahasiswa doktor di IPB 

University saya telah menyelesaikan disertasi yang 

berjudul “Corporate Entrepreneurship untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan distributor pelumas.” 

Penelitian ini menarik karena bidang corporate 

entrepreneurship selama ini banyak dilakukan di 

perusahaan (korporasi) besar, perusahaan manufaktur 

dan perusahaan jasa, dan untuk perusahaan distribusi 

seperti distributor pelumas belum ada yang 

melakukannya. Dukungan dan penghargaan dari 

manajemen terhadap karyawan untuk terus berinovasi 

merupakan indikator dari corporate entrepreneurship 

yang sangat diperlukan dalam perusahaan termasuk 

perusahaan distributor pelumas.

Saya adalah seorang pengusaha yang memiliki 

perusahaan Nabel Sakha Group yang bergerak di 

bidang distribusi pelumas industri merk Total Oil dan 

ExxonMobil di Indonesia. Nabel Sakha Group juga 

memiliki beberapa unit usaha dalam bidang manufaktur 

pneumatic dan hydraulic serta unit usaha vacuum 

handling system yang dipasarkan kepada perusahaan 

manufaktur di Indonesia.

Indra Wahyudi 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00
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