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Assalamu'alaikum 

wr.wb.

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.

 

 

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.

 

 

 

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.

Pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 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.

 

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.

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 175.421 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
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Hal. 2

Para calon wisudawan IPB University mendapatkan 

pembekalan karir pra wisuda untuk wisuda tahap IV Tahun 

Akademik 2021/2022 secara daring, (14/03). Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB University 

menggelar kegiatan ini agar para calon lulusan 

mendapatkan wawasan serta gambaran terkait dunia 

kerja. 

Walneg S Jas, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, 

Himpunan Alumni (HA) IPB University memberi selamat 

dan mengapresiasi para calon wisudawan karena telah 

melewati fase terpenting hidup sebagai Sarjana di kampus 

ternama. Ia pun menerangkan, lulus sebagai Sarjana 

merupakan keberuntungan sekaligus momentum baik 

untuk mendorong kemajuan negeri. Ia berharap, para calon 

wisudawan akan terbuka wawasannya serta memperoleh 

paradigma baru untuk memulai kehidupan baru. 

“Hari ini merupakan hari yang paling berharga dan 

merupakan momentum yang bagus. Orang yang bisa 

memanfaatkan momentum adalah ciri orang yang sukses,” 

ujarnya.  Walneg melanjutkan, ada tiga alasan utama agar 

lulusan segera bekerja adalah karena orang tua, sebagai 

motivasi diri, dan konstanta perubahan. Ia menyebutkan, 

simbol memindahkan toga oleh rektor memiliki arti bahwa 

lulusan harus mandiri. Tiga bulan setelah lulus, katanya, 

para lulusan sesegera mungkin sudah bekerja atau 

berwirausaha.

Menurutnya, bekal ilmu yang diperoleh semasa kuliah 

merupakan modal untuk memanfaatkan momentum dan 

sukses dalam memulai karir. "Pasca berkuliah, otomatis 

harus menyesuaikan tiga hal ini yakni mindset, skillset, dan 

toolset,” tambahnya.

Walneg menegaskan, perencanaan bidang karir yang 

dipilih juga harus dipikirkan sedari dini. Seiring 

perkembangan jaman, katanya, skill utama yang 

diperlukan di masa datang juga ikut bergeser. Ia 

menerangkan bahwa prinsip merencanakan karir yang 

perlu dicatat adalah menentukan ekspektasi, kepastian, 

progresif, dan profesional. Keempat prinsip ini memerlukan 

pengetahuan dan persiapan yang matang sehingga 

nantinya dapat menikmati karir yang dipilih.

Alumnus IPB University itu juga menerangkan, pola pikir 

pelajar akan berubah menjadi pekerja. Sehingga 

kemandirian dan kepandaian memanfaatkan kesempatan 

sangat penting untuk merencanakan masa depan. Tidak 

hanya itu, keterampilan yang dipelajari selama berkuliah 

juga turut disesuaikan ketika memasuki dunia kerja.

“Himpunan Alumni IPB University mendorong alumni-

alumni baru dalam rangka merencanakan karir, mengakses 

pekerjaan, termasuk berwirausaha. Contohnya melalui 

program Mentoring Leader yang tepat sekali di 

momentum ini karena sedang masa pendaftaran dan 

ditutup 16 Maret 2022 nanti,” kata Walneg. 

Para calon wisudawan juga mendapatkan wawasan 

seputar eksplorasi karir oleh Nur Fajri Rahmawati, Senior 

Manager Recruitment and Training CDA IPB University. Ia 

menerangkan, persiapan karir sangat penting mengingat 

sifatnya jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi para 

lulusan untuk memilih bidang karir sesuai passion yang 

dimiliki.  "Kemampuan beradaptasi di era revolusi industri 

4.0 juga memaksa para calon pekerja untuk memiliki 

berbagai kemampuan baru," katanya.

Para calon wisudawan IPB University diharapkan memiliki 

kemampuan untuk turut bertransformasi demi memenuhi 

kebutuhan industri saat ini. Lebih baik lagi apabila bisa 

menjadi technosociopreneur sesuai harapan IPB 

University. (MW)

Ketua Himpunan Alumni IPB University 

Berikan Wawasan Seputar Karir 

kepada Calon Wisudawan
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Ia mengajak lulusan untuk berkontribusi kapan pun 

IPB University memanggil. Baik secara pikiran, 

energi, jaringan, materi maupun tenaga. Selain itu, ia 

juga berharap alumni agar senantiasa bisa 

memperkuat  kemampuan leadership, kemampuan 

digital, kemampuan bisnis dan sosialnya. 

“Himpunan Alumni IPB University telah menyiapkan 

wadah untuk menempa berbagai kemampuan 

tersebut. Selain itu alumni juga perlu memperkuat 

jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak. 

(dh/Zul)

Menurutnya, IPB University harus menjadi terdepan 

dalam mentransformasi pertanian Indonesia agar 

agromaritim benar-benar memiliki daya saing. 

Memiliki perspektif sustainability yang kuat juga 

mensejahterakan serta kita menjadi penentu untuk 

pertanian dunia.

Hal serupa juga disampaikan oleh drh Sukma 

Kamajaya, MM, Sekretaris Jenderal Himpunan 

Alumni IPB University. Ia mengatakan kondisi saat 

ini menuntut lulusan untuk memiliki kompetensi 

lain. Akan tetapi ia menyampaikan alumni IPB 

University sudah memiliki potensi besar karena 

adanya tempaan pendidikan yang unik, daya 

adaptasi yang tinggi, memiliki kreativitas yang 

mampu menginspirasi keluarga juga masyarakat.

Tidak hanya itu, Rektor berpesan lulusan yang akan 

segera menjadi alumni bisa terus berjejaring untuk 

membangun sinergi. Terus membangun kerjasama 

dengan sesama alumni dan berbagai pihak serta 

dengan almamater.  “IPB University saat ini sedang 

memproses dan mempercepat agromaritim 4.0. 

Sebuah keniscayaan sebagai respon menghadapi 

industri 4.0. Sehingga dengan demikian alumni IPB 

University terus bergerak untuk memberikan daya 

manfaat dan transformasi untuk kemajuan 

agromaritim 4.0. Karena ini harapan publik,” ujarnya.  

PB University kembali menggelar upacara 

Iwisuda secara hybrid, (16/3). Ada 800 lulusan 

yang mengikuti acara ini.  Dalam upacara 

wisuda, Rektor IPB University, Prof Arif Satria 

berharap para alumni bisa tumbuh menjadi  leader 

di berbagai tempat. Ada tiga kata kunci yang ia 

sampaikan, yaitu integritas, inspiring dan inovasi. 

“Selain itu, perkuat dan bangun identitas dengan 

bangga terhadap almamater. Kata kunci yang paling 

utama yang harus dimiliki alumni adalah kejujuran. 

Dengan kejujuran maka akan membangun 

kepercayaan masyarakat, sehingga akan 

membentuk high trust society. Negara-negara yang 

maju itu dibangun karena ada saling percaya di 

antara masyarakatnya. Sehingga akan membawa 

pada saling kolaborasi. Maka akan banyak inovasi, 

dengan inovasi akan menginspirasi,” ucapnya.

IPB University Kembali Mewisuda 
800 Lulusan, Rektor Berikan Tiga Kunci 
Agar Lulusan Bisa Menjadi Leader

Wisuda-Ku | Edisi Februari/2022 
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S
aya berasal dari Bogor dan merupakan alumni 

dari SMA N 1 Bogor. Kuliah di IPB University 

terutama di Sekolah Kedokteran Hewan dan 

Biomedis memberikan saya banyak pengalaman dan 

berbagai kesempatan menarik yang dapat memperluas 

wawasan dan membuat diri saya menjadi lebih baik. 

Tidak hanya itu, saya juga mendapatkan teman-teman 

baik dari berbagai daerah. Saya memilih Fakultas 

Kedokteran Hewan (kini berubah jadi Sekolah 

Kedokteran Hewan dan Biomedis) karena saya 

menyukai hewan dan ingin bisa menolong mereka 

yang tidak dapat mengobati dan menyuarakan diri 

mereka sendiri. Setelah saya belajar di IPB University, 

saya menyadari bahwa banyak pelajaran-pelajaran 

menarik yang membuka pikiran saya karena di 

kedokteran hewan tidak hanya terbatas mempelajari 

hewan, penyakit pada hewan dan cara mengobatinya, 

tetapi juga mencakup aspek lingkungan dan kesehatan 

masyarakat yang saling terhubung.

Topik riset yang saya ambil mengenai penyakit dalam, 

yaitu cholangiohepatitis atau inflamasi di hati dan 

kantung empedu pada anjing. Topik ini menarik karena 

pada anjing, kasus ini jarang terjadi dibandingkan 

dengan kucing. Selain itu, penegakan diagnosa 

berdasarkan hasil uji kimia darah juga menarik untuk 

dipelajari lebih lanjut.

Saya sangat bersyukur memiliki keluarga yang 

mendukung terutama ibu saya yang merupakan single 

parent. Ibu saya selalu memberikan dukungan selama 

proses studi sampai lulus dan melanjutkan studi 

Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Fadhila Satvika
Lulusan Terbaik

Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis
IPK: 3,37

 

S
aya lulusan SMA Negeri 35 Jakarta. Saya 

bersyukur sekali bisa masuk IPB University. 

Sebagaimana telah diketahui di Indonesia, 

Proteksi Tanaman IPB University menjadi trendsetter 

sekaligus rujukan terkait sains hama dan penyakit 

tanaman di Indonesia. Tidak terkecuali para dosen dan 

tenaga pendidiknya. Rencananya, dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, 

saya akan melanjutkan studi pascasarjana di bidang 

pekerjaan yang sedang ditekuni. Mungkin saja di IPB 

University lagi atau perguruan tinggi lainnya di 

Indonesia. Untuk cita-cita, banyak sekali orang yang 

mendukung saya untuk menjadi dosen dan itu juga 

sesuai dengan keinginan saya.

Bagi saya, Proteksi Tanaman itu ilmu yang spesifik. 

Mulai dari agroekosistem, ekologi, biologi, morfologi, 

hubungan dan strategi pengendalian hama dan 

penyakit tanaman. Kegiatan kuliah dan praktikum 

menyenangkan dan penuh dengan  pengetahuan baru. 

Selama kuliah, saya mendapat beasiswa Kartu Jakarta 

Mahasiswa Unggul (KJMU) selama empat tahun.

 

 

Menurut saya, sistem administrasi di IPB University 

sangat teratur dan jelas, bahkan seluruhnya hampir 

tertata dan terencana sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan. Selain itu, dosen pengajarnya sangat 

kompeten di bidangnya. Tidak hanya itu, lingkungan 

belajar yang sangat positif, dan tersedia fasilitas-

fasilitas yang mendukung. Ilmu yang saya dapatkan 

secara tidak langsung dapat meningkatkan hardskill, 

softkill, manner, dan lain-lain. Tantangan yang saya 

hadapi adalah dituntut harus bekerja cepat dan sigap 

dalam menanggapi kondisi lingkungan dan perubahan.

Selama kuliah, banyak suka duka dan tantangan yang 

saya hadapi. Kuliah di IPB University, saya bisa 

mempunyai teman dari berbagai wilayah di Indonesia 

yang pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda. 

Syifaa Desriani 
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,87

Hal. 4



LULUSAN TERBAIK

S
aya berasal dari daerah Kubu Raya, Kalimantan 

Barat dan merupakan alumni dari MAN 2 

Pontianak. Banyak suka duka selama kuliah di 

IPB University. Bagi saya, lingkungan belajar di IPB 

University sangat mendukung untuk berkembang, baik 

dari dosen yang profesional, teman yang suportif, 

sistem perkuliahan dan pembelajaran yang baik, serta 

fasilitas yang tersedia.

Selain itu, ketika kuliah di IPB University, saya ditantang 

untuk selalu bisa mengatur waktu antara belajar dan 

kegiatan lainnya seperti organisasi serta kepanitiaan. 

Saya tertarik memilih Program Studi Nutrisi dan 

Teknologi Pakan karena tertarik dengan dunia 

peternakan khususnya mengenai pakan yang dapat 

mempengaruhi performa dan produktivitas ternak. 

Melalui program studi ini, saya dapat belajar secara 

detail terkait ilmu nutrisi dan makanan ternak. Selain 

itu, saya juga bisa belajar tentang manajemen 

pemeliharaan dan kesehatan ternak.

 

Selama berkuliah di IPB University, saya pernah satu kali 

mendapat beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 

(PPA).

Rencananya, pasca studi, saya ingin meningkatkan 

beberapa skill terkait dengan persiapan untuk masuk ke 

dunia kerja dan melanjutkan studi magister. Saya 

bercita-cita ingin menjadi animal nutritionist dan 

entrepreneur.

Febiola Risti Annisa
Lulusan Terbaik

 Fakultas Peternakan
IPK: 3,78
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Pada dunia perikanan dan kelautan, terdapat banyak 

peluang usaha yang masih terbuka lebar. Salah satu 

peluang usaha tersebut terdapat pada bidang budidaya 

perikanan atau budidaya perairan yang akhirnya saya 

pilih menjadi bidang yang akan saya tekuni di kuliah 

dan dunia usaha. Saya memilih IPB University sebagai 

tempat saya berkuliah karena prestasi IPB University 

sudah banyak terdengar bahkan hingga mancanegara. 

Selain itu, dosen-dosen yang memiliki pendidikan di 

mancanegara dan pengalaman yang lebih banyak 

membuat saya lebih tertarik memilih IPB University.

Bagi saya, yang terpenting semasa kuliah adalah 

pengetahuan dan keahlian yang diperoleh, bukan nilai 

yang didapat. Saya selalu berharap, pengetahuan dan 

keahlian saya bisa diterapkan langsung di lapangan dan 

masyarakat. Saya bercita-cita menjadi pengusaha 

budidaya yang dapat mengembangkan ekonomi dan 

memberdayakan masyarakat lokal dan nasional. Bagi 

saya, kesuksesan adalah ketika ilmu dan pengalaman 

yang saya dapatkan bisa menghasilkan sesuatu 

kebaikan bagi banyak orang.

S
aya lulusan SMAK Penabur Gading Serpong. 

Pertama kali saya mengenal program studi 

terkait perikanan dan kelautan itu ketika saya 

sedang mengikuti seminar mengenai potensi kelautan 

dan perikanan di SMA. Pada saat itu, saya baru 

memahami betapa besarnya potensi Indonesia menjadi 

negara maritim yang unggul.

Dicky Winata Wihardja
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,95
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Tantangan yang saya rasakan antara lain persaingan dalam 

berbagai bidang akademis maupun non akademis. Telah 

diketahui bahwa IPB University merupakan wadah bagi 

anak-anak bangsa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Hal inilah 

yang menjadi tantangan bagi saya ketika kuliah di IPB 

University namun dengan adanya tantangan tersebut dapat 

memunculkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan 

potensi diri. Selain itu, saya mendapatkan banyak 

pengalaman serta pembelajaran dari berbagai organisasi 

dan kegiatan yang difasilitasi oleh IPB University. 

Pengalaman dan pembelajaran tersebut membantu saya 

untuk mengasah hardskill, soft skill, serta menumbuhkan 

rasa mawas diri.

 

Semasa kuliah, saya aktif dalam organisasi Himpunan 

Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 

(Himakova) dan menjabat sebagai Bendahara Kelompok 

Pemerhati Kupu-Kupu periode 2019/2020. Selama kuliah, 

saya juga memiliki pengalaman dalam melakukan 

identifikasi, inventarisasi, serta pengelolaan tumbuhan dan 

satwa liar. Saya bersyukur bisa menjadi mahasiswa Program 

Studi Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata karena 

telah banyak mengajarkan pengalaman dan ilmu 

pengetahuan yang akan berguna di masa mendatang.

 

S
aya adalah lulusan SMA Negeri 1 Purworejo, Jawa 

Tengah. IPB University merupakan pilihan saya untuk 

melanjutkan studi. Mengenyam studi di 

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata 

merupakan salah satu cita-cita saya karena sejalan dengan 

keinginan saya belajar mengenai tiga pilar konservasi. Mata 

kuliah yang diajarkan dapat meningkatkan wawasan dan 

kesadaran saya tentang pentingnya keberadaan 

keanekaragaman hayati di sekitar. Saya juga belajar 

bagaimana mengelola sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup yang baik dan bijak agar terus dapat dirasakan 

manfaatnya oleh generasi yang akan datang.

Saya bercita-cita menjadi peneliti bidang konservasi 

tumbuhan dan satwa. Keanekaragaman hayati Indonesia 

setiap tahun mengalami penurunan jumlah dan populasi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan 

serta pelestarian yang berkelanjutan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan 

hidup.

Sekar Proboningrum
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,70

 

 

S
ejak duduk di bangku SMA, saya sudah memiliki 

ketertarikan dengan ilmu dan teknologi pangan. 

Setelah lulus dari SMAS Kristen Ketapang 3 

Kabupaten Bogor, saya mengikuti berbagai seleksi 

perguruan tinggi, dan akhirnya diterima di Departemen 

Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University melalui jalur 

Ujian Talenta Masuk IPB University. 

Selama berkuliah di Program Studi Teknologi Pangan, saya 

semakin menyadari bahwa ilmu yang diperoleh berada 

begitu dekat dengan kehidupan saya. Saya mempelajari 

berbagai aspek makanan yang sehari-hari dikonsumsi. 

Mulai dari proses pasca panen, pengolahan, sensori, 

keamanan, hingga manfaat bagi tubuh. Berkat para dosen 

yang kompeten pada bidangnya, staf dan teknisi yang 

sabar melayani mahasiswa, serta teman-teman yang 

suportif, membuat suasana perkuliahan dan pembelajaran 

menjadi menyenangkan dan menantang.  

 

Berkuliah di IPB University merupakan sebuah fase dalam 

kehidupan saya untuk mempelajari mengenai keilmuan, 

begitu pula dengan kehidupan. Tahun pertama menjadi 

pengalaman yang sangat unik karena kami tinggal di 

asrama dan belajar bersama dalam Program Pendidikan 

Kompetensi Umum (PPKU). Banyak tantangan yang saya 

hadapi selama perkuliahan, mulai dari jadwal perkuliahan 

dan praktikum yang padat hingga laporan yang tidak 

kunjung selesai. Namun, semua hal tersebut mengajarkan 

saya untuk belajar mengenai problem solving, adaptability 

dan time management. Selain itu, saya juga mempelajari 

bagaimana membangun relasi dengan berbagai macam 

orang dengan sifat dan budaya yang berbeda-beda.

Saat berkuliah di IPB University, berbagai kegiatan di luar 

perkuliahan dapat saya ikuti untuk mendapatkan 

pengalaman selain perkuliahan. Saya memperoleh 

beasiswa Djarum Foundation pada semester lima dan aktif 

dalam beberapa organisasi serta kepanitiaan sehingga soft 

skill saya semakin terasah. Berbekal dengan pembelajaran 

dan pengalaman selama kuliah di IPB University, saya 

berharap dapat meniti karier dan melanjutkan studi di 

bidang pangan sehingga bisa berkontribusi dan berinovasi 

dalam perkembangan pangan di Indonesia.

Via Vanessa Dewi 
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,92
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S
etelah lulus SMAN 13 Palembang, saya 

bersyukur bisa kuliah di IPB University. Kuliah di 

daerah perantauan ini terasa sangat bermanfaat 

dan berkesan. Meskipun di awal saya perlu belajar 

banyak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar 

serta hal-hal baru lainnya, tetapi semua terasa lebih 

mudah dan menyenangkan karena banyak teman-

teman yang saling mendukung satu sama lain. Sayang 

sekali, kuliah online membuat saya belum bisa 

berjumpa teman-teman, semoga pandemi cepat 

berlalu.

 

Semasa kuliah, saya pernah mendapatkan beasiswa 

Juara yang diselenggarakan oleh Kompas dan Avian 

Brands.  Setelah lulus nanti, saya ingin melanjutkan ke 

dunia kerja serta melanjutkan pendidikan S2 di luar 

negeri dengan beasiswa.

Saya tertarik dengan Program Studi Ekonomi 

Sumberdaya dan Lingkungan karena jurusan ini 

mengenalkan saya bahwa banyak sekali keterkaitan 

antara ekonomi terhadap pertanian, sumberdaya, dan 

lingkungan. 

Nidya Ayuningtyas
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,97

Semasa kuliah, saya pernah menjadi The Best 

Participant in The 4th Summer Course on Biology 

yang diselenggarakan Departemen Biologi IPB 

University bersama The Climate Reality Project 

Indonesia, Departemen Kimia IPB University, University 

of Nottingham, dan Kyoto University pada tahun 2021. 

Selain itu, saya juga pernah menjadi Ketua Tim 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang 

Penelitian Eksakta yang didanai oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2019 dan 

2020. Saya juga pernah menjadi asisten peneliti untuk 

dua project penelitian dosen. Selama kuliah, saya juga 

aktif sebagai asisten praktikum untuk delapan mata 

kuliah di IPB University dan Universitas Pertahanan 

dan aktif di Himpunan Mahasiswa Biologi pada 

periode 2019 dan 2020.

S
aya berasal dari Kabupaten Kampar, Provinsi 

Riau. Saya lulusan dari SMAN 1 Bangkinang 

Kota yang berlokasi di Kabupaten Kampar. Saya 

memutuskan melanjutkan kuliah di IPB University 

karena IPB University berisi orang-orang hebat. Itulah 

gagasan yang saya amini sejak menjadi mahasiswa 

baru hingga saat ini. Berinteraksi dengan orang-orang 

cerdas dari berbagai latar belakang merupakan 

tantangan terbesar yang justru saya syukuri selama 

berkuliah di IPB University. Hal ini membuat saya 

selalu terpacu untuk terus memperbaiki diri, belajar, 

dan berkembang. Melalui orang-orang tersebut, saya 

banyak belajar tidak hanya dalam hal akademik, tetapi 

juga dalam hal kepribadian dan hubungan sosial.

Program Studi Biologi IPB University memiliki 

lingkungan akademik dan riset yang aktif namun tetap 

kondusif dan hangat. Program Studi ini menyediakan 

sarana dan prasarana yang sangat baik, dosen dan 

tenaga pendidik yang kompeten dan bersahaja, 

layanan administrasi yang baik, serta staf pendukung 

lain yang ramah dan dapat diandalkan.

Ketertarikan saya terhadap ilmu hayati dan impian 

saya sejak kecil untuk menjadi saintis merupakan 

alasan utama saya untuk memilih Program Studi 

Biologi.

Saya bercita-cita menjadi akademisi sekaligus peneliti 

yang kompeten di bidang ilmu hayati. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, saya masih perlu banyak 

belajar dan mengumpulkan pengalaman. Oleh karena 

itu, saya berencana melanjutkan pendidikan ke 

program Magister yang linier dengan biologi. Saya 

juga sedang mencoba mendaftar beasiswa program 

master di luar negeri negeri. Berbekal ilmu yang 

nantinya didapatkan, saya berniat kembali ke 

Indonesia untuk berpartisipasi dalam memajukan riset 

ilmu hayati di Indonesia.

Wisuda-Ku | Edisi Februari/2022 

Mutiara Nur Pratiwi
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

IPK: 3,98
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S
aya merupakan lulusan SMAS Plus Taruna 

Andalan. Saya berasal dari daerah Provinsi Riau. 

Saya tertarik mengenai makanan sehingga 

menjadi alasan saya untuk memilih Program Studi 

Ilmu Gizi di IPB University. Bagi saya, jurusan ini sangat 

istimewa karena ilmu yang dipelajari sangat aplikatif 

bagi kehidupan sehari-hari. Setelah saya berkuliah di 

Program Studi Ilmu Gizi, wawasan saya terbuka bahwa 

gizi bukan saja bersifat individu, namun dapat bersifat 

kolektif di tingkat masyarakat. Kebijakan gizi nasional 

hari ini dapat mempengaruhi kualitas bangsa 

Indonesia di kemudian hari. Hal ini karena gizi yang 

baik akan menciptakan sumber daya manusia yang 

unggul. 

Fasilitas di IPB University dan lingkungan akademik 

yang sangat baik mendukung mahasiswa dapat 

berkembang lebih maju. Kuliah di IPB University 

mengajarkan saya untuk memanajemen waktu dengan 

baik agar kehidupan personal dan kuliah tetap dapat 

dilakukan secara seimbang. 

 

Saya mendapatkan beasiswa dari Yayasan Sayap 

Garuda oleh Tanoto Foundation selama berkuliah 

empat tahun di IPB University. Selama berkuliah, saya 

juga berhasil memenangkan beberapa perlombaan 

nasional, seperti Juara I Inovasi Kudapan Sehat 

Berbasis Pangan Lokal 2020 di Universitas Aisyah 

Pringsewu, Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Creative 

Youth Competition 2020 di Akademi Komunitas 

Negeri Putra Sang Blitar, Juara I VENUE 2020 bidang 

Scientific Paper Competition di Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Juara II 

Lomba Karya Tulis ISOTERM OKTAN 2020 di Institut 

Teknologi Bandung, dan Finalis 10 Besar Karya Tulis 

Ilmiah EXPO 2020 di Fakultas Teknik Elektro 

Universitas Halu Oleo.

 

Selama berkuliah di IPB University, saya tidak hanya 

belajar tentang mata kuliah Ilmu Gizi, tetapi juga 

belajar mengenai soft skill dan kehidupan 

bermasyarakat. Saya mendapatkan berbagai 

kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, seperti 

melalui organisasi, kepanitiaan, dan perlombaan.

Setelah saya menyelesaikan studi S1, saya berencana 

untuk mencari pengalaman langsung di dunia kerja. 

Saya ingin menjadi ahli gizi yang dapat membawa 

perubahan bagi gizi masyarakat di Indonesia. Saya 

bercita-cita ingin menjadi bagian dari Direktorat Gizi 

Masyarakat.

Ida Fransiska Pandiangan 
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,76
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Saya alumnus SMAN 3 Bogor dan lulus pada 

tahun 2017. Di tahun yang sama, saya diterima 

sebagai mahasiswa di Sekolah Bisnis IPB melalui 

jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN). Berkuliah di IPB University sangatlah 

menyenangkan karena mempertemukan saya dengan 

berbagai teman dari seluruh Indonesia yang memiliki 

latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Melalui semangat kolaborasi Sekolah Bisnis IPB 

University, saya memiliki kesempatan untuk mengikuti 

pertukaran pelajar di Hochschule Bremen Jerman. Saya 

juga berkesempatan mengikuti E-summer course 

Business Innovation and Management (BIM) dan Tokyo 

University of Agriculture x IPB University Workshop 

2020 Indonesia Field Practice. Semangat IPB University 

menyiapkan mahasiswa yang unggul juga memberikan 

saya kesempatan untuk mengikuti program akselerasi 

prestasi (OUTSCO) yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier 

IPB University. Bekal dari OUTSCO membawa saya 

mendapatkan prestasi sebagai Juara 2 Marketing 

Competition 2019 by Center of Management IPB 

University, best advertisement on Sociopreneur Plan 

Competition National Economic View 2018 by BEM 

Universitas Negeri Semarang, dan finalis lomba 

Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis Manajemen dan 

Keuangan (KBMK) tahun 2020 kategori penulisan essay 

ilmiah. Sejak semester enam, saya juga mendapatkan 

beasiswa unggulan Bank Indonesia dan menjadi bagian 

dari Generasi Baru Indonesia (GenBI IPB).

Jaringan dan semangat kolaborasi yang dimiliki Sekolah 

Bisnis juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

untuk belajar langsung dari para praktisi bisnis. Tidak 

hanya itu, mahasiswa dapat menerapkan pembelajaran 

bisnis ke dalam real case dan membantu usaha mikro, 

kecil dan menengah melalui program Sahabat Daya. 

Para mahasiswa juga dapat meningkatkan pengetahuan 

global, soft skill, dan pemahaman lintas budaya yang 

menjadi bekal menghadapi revolusi industri 4.0 dan 

society 5.0. 

 

Menjadi seorang social entrepreneur adalah salah satu 

life goals saya. Melalui program pembelajaran yang 

komprehensif dan tenaga pengajar yang profesional di 

Sekolah Bisnis IPB University, melatih saya untuk 

menjadi entrepreneur yang bertanggung jawab, 

beretika, berfokus pada nilai keberlanjutan dan 

berorientasi global.

Topik tugas akhir saya berhubungan dengan bisnis yang 

ingin saya geluti yaitu sustainable fashion. Judul skripsi 

saya adalah Keputusan Pembelian Produk Pakaian 

Berkelanjutan pada Konsumen Wanita Generasi Z dan 

Milenial Indonesia. Riset ini menarik karena 

mengangkat industri fashion berkelanjutan yang 

memiliki potensi besar untuk bertumbuh ke depannya. 

Selain itu, penelitian ini memiliki unit analisis konsumen 

wanita gen Z dan milenial Indonesia sehingga 

memperkaya unit analisis topik keputusan pembelian 

pakaian berkelanjutan yang mayoritas memiliki unit 

analisis konsumen Amerika Serikat, Eropa dan Asia 

Timur. Ke depannya saya ingin membangun social 

enterprise di bidang sustainable fashion dan 

mengexplore hal baru dengan bekal yang diperoleh 

selama menjadi mahasiswa IPB University.

Aulia Anggriani
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis

IPK: 3,94
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Magister Sekolah Bisnis IPB University sudah 

terbukti memiliki lulusan yang berkualitas dan 

berkompeten di bidangnya. Para dosen pengajar 

juga bukan hanya berasal dari kalangan akademik 

namun juga dipadukan dengan para profesional di 

dunia kerja dan entrepreneur. Rencana saya, pasca 

studi Magister ingin mengimplementasikan ilmu 

yang saya peroleh di pekerjaan saya untuk 

mengembangkan karir profesional yang telah saya 

jalankan. Selain itu, secara paralel juga akan 

mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi S3.

Perkuliahan yang dilakukan secara full daring 

tentunya tidak luput dari berbagai tantangan yang 

saya hadapi. Hal lain yang sangat berkesan bagi 

saya adalah pada saat penyelesaian tugas akhir 

tesis. Saya diajarkan untuk berpegang teguh pada 

riset yang berkualitas agar kebermanfaatannya 

dapat dirasakan oleh stakeholder terkait. 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam 

setiap tahapan penyelesaian tugas akhir, mulai 

dari proses interview dengan para expert hingga 

tahapan publikasi ilmiah, namun dengan bantuan 

pembimbing dan staf pengajar yang berdedikasi 

tinggi, studi ini dapat saya lalui dengan baik.

S
aya lulus program Sarjana Program Studi 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen, IPB University tahun 2006. 

Saya melanjutkan studi pascasarjana di Sekolah 

Bisnis IPB University. Kuliah di kampus terbaik 

nomor satu di Indonesia menjadi kebanggaan 

tersendiri bagi saya. Meskipun demikian, 

menjalani perkuliahan di masa pandemi memiliki 

dinamika yang baru dalam perjalanan studi saya. 

Kemampuan agile learner dan thinking 

strategically menjadi pondasi utama untuk dapat 

sukses menggapai cita-cita di era saat ini.

Riset saya terkait dengan manajemen strategi 

yang secara spesifik membahas strategi 

pengembangan rantai dingin perikanan. Indonesia 

yang merupakan negara maritim dan memiliki 

angka produksi perikanan yang tinggi perlu 

meningkatkan kualitas produk perikanannya 

bukan hanya berfokus terhadap kuantitas. Hal 

yang menjadi menarik adalah secara regulasi 

Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan 

yang mendukung pengembangan rantai dingin 

pada sektor perikanan, namun pada praktiknya, 

masih banyak ditemukan kendala. Dengan 

menggunakan pendekatan strategi, riset saya 

membahas solusi pengembangan rantai dingin 

tersebut sehingga para stakeholder akan 

merasakan kebermanfaatannya dan produk 

perikanan Indonesia juga akan berdaya saing.

Galih Saputra Arista
Lulusan Terbaik

Magister Manajemen dan Bisnis
IPK: 4,00
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Topik riset dan disertasi sebaiknya sudah ditentukan di 

awal atau setidaknya sudah memiliki gambaran yang 

konkrit dengan dukungan data dan informasinya. Hal ini 

penting agar penyelesaian disertasi menjadi lebih 

terarah. Selain itu, hal penting lainnya adalah penentuan 

dosen pembimbing yang sesuai dengan topik dan 

memahami karakter mahasiswa. Dukungan yang solid 

dari keluarga, pimpinan dan rekan kerja. 

Riset saya berjudul “Perilaku Investasi Korporasi di 

Negara Berdasarkan Tingkat Partisipasi dalam Global 

Value Chain.” Penelitian ini sangat relevan dengan 

kondisi ekonomi dan keuangan saat ini, dimana dunia 

dihadapkan oleh pandemi dan perang serta pentingnya 

tingkat partisipasi suatu negara dalam Global Value 

Chain. Penelitian ini menawarkan kebaruan secara 

konsep yang menjelaskan perilaku investasi korporasi di 

suatu negara secara lebih komprehensif dengan 

mengintegrasikan variabel makro dan mikro serta 

penyempurnaan indikator sehingga konsisten dengan 

variabel makro-keuangan. Penelitian ini juga membantu 

pemahaman dalam melihat permasalahan ekonomi dan 

keuangan secara lebih terbuka dengan melihat 

keterkaitan antar satu sektor dan sektor lainnya.

S
aya mengikuti Program Tugas Belajar Atas 

Inisiatif Sendiri dari Bank Indonesia. Saya 

bekerja di Bank Indonesia sebagai Deputi 

Direktur Kepala Kelompok Asesmen Kinerja dan 

Kerentanan Korporasi, Departemen Kebijakan 

Makroprudensial.

Banyak tantangan yang saya hadapi saat mengikuti 

perkuliahan program S3 di IPB University, khususnya 

terkait dengan membagi waktu studi dengan keluarga 

dan pekerjaan di kantor. Ketiga hal tersebut tidak 

cukup hanya balance namun harus saling mendukung 

dan bersinergi. Alhamdulillah, pimpinan kami di Bank 

Indonesia dan keluarga memberikan support atas hal 

ini sehingga proses kuliah dapat berjalan baik.  Saya 

lulus S1 di Teknik Industri Universitas Indonesia dan S2  

di Magister Manajemen, Bidang Keuangan, Universitas 

Gadjah Mada.

Secara umum, Program Doktor bidang yang saya pilih 

yaitu Manajemen Bisnis IPB University ditujukan untuk 

mampu membangun pemikiran strategis berdasarkan 

landasan teoritis yang kuat dan mengembangkan 

prinsip-prinsipnya untuk dapat diaplikasikan dalam 

tataran praktis. Dengan demikian, dapat menyelesaikan 

permasalahan bisnis yang kompleks secara kreatif dan 

inovatif. Program doktor tersebut juga diharapkan 

mampu merancang, memimpin dan melaksanakan riset 

dengan pendekatan inter, multi dan transdisiplin. 

Sehingga dapat menghasilkan kebaruan dalam 

pemecahan masalah bisnis yang kompleks sekaligus 

mendemonstrasikan perilaku yang bertanggung jawab 

secara sosial (socially responsible behavior) dalam 

menjalankan organisasi bisnis yang mengedepankan 

prinsip pertumbuhan yang inklusif.

Program Doktor bidang Manajemen Bisnis IPB 

University dapat membantu saya untuk meningkatkan 

kompetensi di bidang keuangan. Beberapa learning 

insights dari program pembelajaran tersebut antara lain 

adalah pemahaman permasalahan ekonomi dan 

keuangan secara holistik sehingga permasalahan dapat 

dijelaskan dengan landasan teori yang kuat. Tidak 

hanya itu, permasalahan yang ditemukan dapat 

dibuktikan secara ilmiah namun tetap dengan 

memperhatikan dinamika yang terjadi di pasar. Selain 

itu, program doktor dituntut untuk menemukan novelty 

atau kebaruan dalam setiap penelitian. Hal ini juga 

mendorong saya untuk berpikir kreatif dan inovatif 

dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi.

Terdapat beberapa tips untuk dapat menjalankan 

program pembelajaran dengan baik dengan tetap 

memberikan prioritas utama pada kedinasan atau 

pekerjaan. Tips tersebut yaitu komitmen untuk 

penyelesaian program doktor secara tepat waktu dan 

disiplin dalam meluangkan waktu untuk penulisan 

disertasi. Pada saat tahapan penulisan disertasi, 

mahasiswa diberikan keleluasaan untuk dapat mengatur 

waktu untuk penulisan disertasi, namun justru banyak 

yang tidak disiplin sehingga penyelesaian tugas akhir 

menjadi terkendala.

Dhaha Praviandi Kuantan 
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4,00
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