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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 2023 nanti.

 

Keberadaan alumni sebuah perguruan tinggi memiliki peran 

strategis, salah satunya terkait dengan daya saing lulusan. 

Selain itu, hasil kerja prestasi alumni mencerminkan hasil 

pendidikan selama belajar di IPB University. Alumni IPB 

University jika sudah masuk ke dunia kerja, ataupun 

profesional terkenal cukup baik, berprestasi, ulet, dan mau 

bekerja keras. Oleh karenanya, keberadaan alumni sangatlah 

penting. Alumni merupakan partner yang penting dan 

strategis dalam membangun bangsa dan negara pada 

umumnya dan membangun IPB University khususnya.

 

Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB University dapat 

terus meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang 

telah ada untuk kemajuan almamater. Untuk diketahui bahwa 

sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB University telah 

memiliki 179.378 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.

Pada hari Selasa-Rabu, tanggal 15-16 November 2022, IPB 

University kembali mewisuda 1080 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.

SAMBUTAN REKTOR



FOKUS

Hal. 2

Lebih lanjut Dr Alim menyampaikan bahwa dalam 

mendukung kebutuhan alumni Ditmawa PK memiliki 

program pengembangan karier melalui berbagai 

program jobfair secara luring dan daring. 

Harapannya, para lulusan segera mendapatkan 

peluang atau kesempatan yang ditawarkan mitra.

“Wisudawan harus bisa menetapkan apa yang 

menjadi kekuatan, keunikan dan potensi ke depan, 

sehingga bisa berkontribusi di perusahaan tempat 

bekerja,” jelasnya. (dh/Zul)

Ia menyampaikan pentingnya memiliki knowledge 

yang cukup, kemampuan berkomunikasi dalam 

bahasa inggris hingga kemampuan komputer dan 

relationship. 

Sebelumnya Dr Alim Setiawan, Direktur 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier 

(Ditmawa PK) IPB University menyampaikan bahwa 

lulusan tahun ini memiliki tantangan luar biasa di 

tengah kondisi dunia yang tidak pasti. 

Dalam acara sharing pengalaman, hadir alumni IPB 

University angkatan 37, Agus Muslih, yang saat ini 

menjabat sebagai Senior Manager Perfetti. Dalam 

sharing-nya Agus menyampaikan berbagai peluang 

untuk berkarier dan bagaimana harus 

mempersiapkan diri pasca kampus.

“Akan tetapi dalam setiap krisis, ada peluang dan 

setiap kesulitan ada kemudahan. Asal kita dapat 

mempersiapkannya dengan baik. Selesai studi di 

Sekolah Vokasi merupakan awal babak baru untuk 

terus belajar,“ ucapnya. 

Sementara Nur Fajri Rahmawati, SP, CRS, Senior 

Manager Recruitment and Training di Ditmawa PK 

memberikan penjelasan bagaimana agar 

wisudawan siap untuk menyambut karier 

impiannya. 

Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Prof Arief 

Daryanto menjelaskan tiga tantangan zaman yang 

dihadapi oleh lulusan perguruan tinggi. Tantangan 

tersebut adalah Climate Change, COVID-19 dan 

Economic Crisis.

Lebih lanjut, Prof Arief menyampaikan pentingnya 

optimisme bagi para lulusan yang akan diwisuda. Ia 

menyampaikan quote dari buku Helen Keller yang 

berbunyi optimism is the faith that leads to 

achievement. Nothing can be done without hope 

and confidence.

“Selamat atas wisudawan yang akan dilantik 

sebagai ahli madya. Harapannya para wisudawan 

dapat memiliki kontribusi dalam rangka 

membangun sumberdaya manusia yang 

berkompetensi, berdaya saing,” ujarnya.

“Tiga isu besar tersebut bisa dihadapi dengan enam 

cara, yakni collaboration, communication, critical 

thinking, complex problem solving, creativity, 

computational thinking,” ujarnya dalam Pembekalan 

Karirr Pra Wisuda Sekolah Vokasi, IPB University  

(14/11). 

Pembekalan Karier Pra Wisuda, 

Dekan Sekolah Vokasi IPB University: 

Hadapi 3C dengan 6C

Wisuda-Ku | Edisi November/2022 



FOKUS

Hal. 3

 

"Ternyata, faktor kesuksesan nomor satu adalah kejujuran. 

Nomor dua kedisiplinan, ketiga mudah bergaul," jelasnya.

Rektor seringkali mengingatkan hasil survei Thomas J 

Stanley 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.

“Dulu dikatakan milenium, perubahan terjadi setiap 1000 

tahun. Setelah itu bersifat 100 tahun disebut abad. Saat ini 

perubahan setiap 10 tahun. Ke depan, bisa saja terjadi 

setiap 5 tahunan, bahkan setiap tahun. Kemampuan untuk 

merespon secara cepat menjadi syarat mutlak," ungkapnya. 

Ia pun berpesan agar wisudawan dapat menjadi pembelajar 

sejati. Menurutnya, kelulusan ini bukan akhir dari seorang 

pembelajar. Namun, momen ini justru menjadi awal sebagai 

seorang pembelajar.

"Ki Hajar Dewantara mengatakan setiap orang adalah guru, 

setiap rumah adalah sekolah. Kemampuan kita untuk 

belajar dari semua orang itu menjadikan kita menjadi 

learner sejati. Henry Ford dalam sebuah quotenya, anyone 

who keep learning stays young. Kata Albert Einstein, once 

you stop learning, you start dying," tukasnya.

Sementara, Presiden Direktur PT Indofarma Global Medika, 

yang juga ketua persatuan Golf Alumni IPB University, Ir Emi 

Nuel  mewakili Ketua Himpunan Alumni IPB University 

menyambut dan menerima baik seluruh wisudawan sebagai 

keluarga besar alumni IPB University.

Ia menuturkan, sejumlah cara yang dilakukan IPB University 

diantaranya dengan penguatan karakter. "Pepatah 

mengatakan when you lose your money, you lose nothing, 

when you lose your health you lose something, when you 

lose your character you lose everything," ucapnya.

Dalam pidatonya, rektor mengucapkan selamat kepada 

seluruh wisudawan atas capaian dan kerja keras mereka 

sehingga hari ini mendapat kesempatan diwisuda. "Saya 

berhadap para wisudawan akan menjadi sosok yang selalu 

menebar inspirasi, sukses dalam dunia kerja," ujarnya.

Prof Arif menyampaikan pesan-pesan motivasi supaya para 

wisudawan memiliki gambaran menghadapi kehidupan di 

luar kampus. Paparannya ia mulai dengan menunjukkan 

kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian atau 

disebut era perubahan, di mana semakin lama perubahan 

semakin cepat.

Oleh karena itu, kata dia, IPB University berusaha 

menjadikan putra-putrinya, para mahasiswa dan 

lulusannya, memiliki sikap responsif terhadap perubahan. 

Bahkan, harus bisa menjadi trendsetter perubahan.

Selain itu, Prof Arif menekankan pentingnya wisudawan 

memiliki kegigihan/grit. Orang yang memiliki grit biasanya 

memiliki tujuan, harapan dan mimpi. Grit merupakan modal 

untuk bisa melangkah jauh, katanya.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria mewisuda sebanyak 

1.080 lulusan Sekolah Vokasi. Wisuda Program Pendidikan 

Vokasi Sekolah Vokasi IPB University Tahap II Tahun 

Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara luring di Grha 

Widya Wisuda, Kampus Dramaga dan secara daring melalui 

channel YouTube IPB TV, 15/11.

"Kami menunggu kontribusi seluruh wisudawan, untuk 

almamater, bangsa dan negara. Hari ini bukan akhir tapi 

awal untuk meraih mimpi,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memberikan tiga pesan penting kepada 

para wisudawan. Pertama, jangan takut gagal. Orang 

sukses punya 1000 kegagalan. Kedua, bangun networking 

sebanyak mungkin. Ketiga, mampu menghargai perbedaan. 

(dh/Rz)

IPB University Mewisuda 1.080 Lulusan 

Program Pendidikan Vokasi

Wisuda-Ku | Edisi November/2022 



LULUSAN TERBAIK

Saya memilih Program Studi Komunikasi karena 

memang sejak SMA saya sudah tertarik dengan 

industri kreatif, dunia humas dan broadcasting. 

Menurut saya, keistimewaan program studi ini adalah 

banyaknya pembelajaran dan pengalaman yang 

diberikan pada saat masa kuliah dan praktikum yang 

melatih hardskill sehingga dapat menunjang untuk 

dunia kerja nantinya. Adanya final project di setiap 

semesternya, seperti project film pendek dan 

webseries, projek kampus desa, projek event organizer, 

dan lainnya, sangat melatih saya dalam meningkatkan 

kemampuan hardskill di bidang-bidang tertentu.

Peralihan dari perkuliahan tatap muka ke perkuliahan 

daring menjadi salah satu tantangan yang besar bagi 

saya. Hal ini karena banyak kegiatan yang terhambat 

oleh ruang yang terbatas, penugasan rata-rata menjadi 

penugasan individu, dan ada projek final yang tidak 

jadi terlaksana. Namun, tantangan tersebut tetap dapat 

teratasi dengan bantuan dari teman-teman dan tenaga 

pengajar seperti dosen dan asisten dosen.

Selain itu, saya senang bisa bertemu dengan teman-

teman yang memiliki kemampuan lebih baik di bidang 

ini, sehingga saya bisa sharing dan belajar banyak dari 

mereka.

S
aya berasal dari SMA Negeri 5 Bogor. Saya 

masuk IPB University melalui jalur reguler 

dengan menggunakan skor Ujian Tulis Berbasis 

Komputer (UTBK) Sosial Humaniora. Selama berkuliah 

di IPB University, tentu ada banyak suka maupun duka 

serta tantangan yang saya rasakan. Saya merasa 

senang bisa mendapat kesempatan untuk banyak 

belajar mengenai komunikasi seperti belajar mengelola 

event, memproduksi film pendek/web series, produksi 

konten podcast, belajar editing audio visual, 

mempelajari fotografi, dan lainnya.
Setelah masa studi saya di IPB University, saya 

berencana untuk melanjutkan pendidikan saya kembali 

dan bekerja. Saya bercita-cita ingin bekerja di bidang 

humas (PR) sebagai Public Relation Officer, dan juga 

bercita-cita untuk bekerja di bidang broadcasting 

sebagai Program Director.

Alda Mevia Vitantiani 
Lulusan Terbaik

Program Studi Komunikasi
IPK: 3,93

Hal. 4

S
aya merupakan lulusan SMAN 1 Kota Probolinggo, 

Jawa Timur. Saya masuk IPB University melalui jalur 

reguler Sekolah Vokasi.Selama kuliah di IPB 

University, saya mendapatkan banyak pengalaman. 

Pengalaman tersebut menjadi guru terbaik bagi saya dan 

juga ilmu pengetahuan sebagai pedoman. 

Program Studi Ekowisata mengajarkan saya cara menjadi 

individu yang memiliki employability tinggi dengan 

manajemen yang sehat, berorientasi pada mutu, dan 

profesionalisme. Sejak masuk di IPB University, saya 

merasa dapat menikmati kegiatan yang berbasis pada 

ilmu pengetahuan karena metode yang diberikan oleh 

IPB University sangat bervariatif. Saya dapat memilih dan 

menyesuaikan dengan pola belajar saya. Hal ini sangat 

membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan dan 

melewati seluruh tantangan di IPB University, baik yang 

bersifat akademik maupun non akademik.

Saya memilih Program Studi Ekowisata karena melihat 

prospek yang sangat sesuai dengan potensi 

pengembangan daerah saya. Melalui ekowisata, saya 

mengetahui langkah-langkah pengembangan daerah 

untuk industri pariwisata berbasis keberlanjutan 

lingkungan. Program Studi Ekowisata juga sangat sesuai 

dengan hobi saya yaitu melakukan kegiatan eksplorasi 

daerah sehingga saya merasa nyaman saat melakukan 

kegiatan perkuliahan maupun praktikum.

Prestasi yang saya dapat adalah di tingkat fakultas serta 

mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pengabdian 

sehingga akan menunjang saya untuk tetap meraih 

prestasi pasca studi.

Rencana pasca studi dan cita-cita saya adalah 

melanjutkan jenjang perkuliahan dan mengembangkan 

potensi daerah melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi 

kemasyarakatan sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian kreatif daerah. Tri Dharma perguruan 

tinggi senantiasa menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan 

selama dan setelah berkuliah di IPB University.

Pemberdayaan masyarakat senantiasa menjadi cita-cita 

saya sesuai dengan motto IPB University yaitu  “Inspiring 

Innovation with Integrity”.

Kesdhik Bandu Byantoro
Lulusan Terbaik

Program Studi Ekowisata
IPK: 3,81

Wisuda-Ku | Edisi November/2022 
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Banyak suka duka yang telah saya lalui selama 

berkuliah di IPB University. Kuliah di Sekolah Vokasi IPB 

University menjadikan saya bertemu dengan teman-

teman dari berbagai latar belakang yang berbeda, 

dosen-dosen yang suportif, materi kuliah yang relevan 

dengan perkembangan zaman, dan fasilitas yang 

memadai. Banyaknya tugas yang terkadang memiliki 

tenggang waktu yang berdekatan merupakan rasa duka 

sekaligus tantangan yang perlu saya hadapi saat 

berkuliah. Saya sempat berada di titik di mana saya 

merasa tertinggal dengan yang lain. Ketika teman-

teman saya telah menyelesaikan studi, saya masih 

berusaha untuk menyelesaikannya. Namun, hal tersebut 

tidak membuat saya menyerah, saya akhirnya dapat 

menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan lulus 

bersama teman-teman saya di wisuda tahap ini.

 Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan 

banyak pelajaran bagi saya sehingga saya sangat 

bersyukur dapat berkuliah di IPB University.

 

S
aya berasal dari daerah Depok. Saya lulusan dari  

Madrasah Aliyah Negeri  2 Jakarta dengan 

peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (MIPA). Saya menjadi mahasiswa Sekolah Vokasi 

IPB University melalui jalur USMI. Saya diterima di 

program studi Manajemen Informatika.

Rencananya setelah lulus saya ingin bekerja di bidang 

sains data. Cita-cita saya adalah menjadi seorang data 

scientist.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 

menjadikan kebutuhan tenaga kerja di sektor ini terus 

meningkat. Hal tersebut menjadi salah satu alasan saya 

untuk memilih program studi ini. Selain itu, saya 

memiliki minat untuk belajar mengenai sistem informasi 

dan multimedia. Pada program studi Manajemen 

Informatika, saya dapat mempelajari keduanya. 

Menurut saya, hal tersebut menjadi keistimewaan 

karena lulusan dari program studi ini nantinya tidak 

hanya andal dalam bidang sistem informasi namun juga 

memiliki bekal di bidang multimedia. 

Azdan Vila Ramadhani
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Informatika
IPK: 3,87

Bagi saya, berkuliah di IPB University tidaklah mudah. 

Jadwal kelas yang banyak serta kegiatan luar tambahan 

seperti organisasi memerlukan manajemen waktu yang 

harus saya sesuaikan. Meskipun sulit, tetapi hasil yang 

saya dapatkan dari usaha sekuat mungkin sangatlah 

memuaskan. 

S
aya berasal dari Kota Depok dan merupakan 

alumni Madrasah Aliyah Swasta Al-Hamidiyah di 

Depok. Saya bersyukur bisa diterima di Program 

Studi Teknik Komputer Sekolah Vokasi IPB University 

melalui jalur undangan.

Saya memilih program studi ini demi meningkatkan 

kompetensi saya dalam dunia teknologi melalui 

pembelajaran. Hardware serta software yang diberikan 

secara lengkap oleh program studi Teknik Komputer 

memberikan saya kesempatan untuk belajar secara 

maksimal. Keistimewaan program studi ini yaitu 

pembelajaran yang menyeluruh dalam ruang lingkup 

informasi dan teknologi seperti menekuni penggunaan 

internet dalam kehidupan sehari-hari melalui mata 

kuliah Embedded System dan mempelajari alur 

pembuatan software dalam mata kuliah Rekayasa 

Perangkat Lunak.

Setelah lulus, saya akan melanjutkan studi di bidang 

Sistem Informasi untuk terus meningkatkan keahlian 

dalam dunia IT dan mengasah diri menjadi lebih baik. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang S1, saya 

berharap saya dapat bekerja dengan segera demi 

membantu kebutuhan keluarga saya.

Ridwan Syamsa Saefullah
Lulusan Terbaik Program Studi

 Teknik Komputer

IPK: 3,66

Wisuda-Ku | Edisi November/2022 
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LULUSAN TERBAIK

Saya memilih Program Studi Manajemen Industri Jasa 

Makanan dikarenakan saya sangat tertarik dengan 

dunia kuliner. Namun, dari ketertarikan tersebut saya 

harus mempunyai skill dan juga ide untuk 

mengembangkan sajian makanan namun harus tetap 

memperhatikan kandungan gizi terutama kepada orang 

dengan penyakit tertentu.

Saya kuliah di IPB University tidak dengan beasiswa. Di 

samping itu, saya tetap berusaha untuk mencari uang 

dengan melakukan bisnis supaya bisa membayar  UKT 

setiap semesternya.

Rencana saya setelah selesai kuliah dan magang di 

Jepang adalah saya akan bekerja di Jepang. Saya juga 

ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di 

samping itu, saya ingin sekali membuat hidangan khas 

Indonesia yang akan dikombinasikan dengan hidangan 

Jepang yang nantinya cocok di lidah semua orang.

Duka ketika berkuliah di IPB University tidak ada 

dikarenakan saya sangat senang dan sangat menikmati 

setiap proses yang sedang dijalani karena saya yakin 

banyak pembelajaran yang dapat saya ambil.

S
aya merupakan alumnus SMAN 3 Bogor. Saya 

masuk ke IPB University melalui jalur USMI.

Saya memang tidak menyangka akan masuk universitas 

impian semua orang ini. Saya sangat senang dan 

bangga sekali bisa menjadi salah satu mahasiswa 

dengan predikat lulusan terbaik dari IPB University. Saya 

pun berkesempatan berangkat ke Jepang untuk 

magang. Di Kampus inilah saya berkembang pesat dan 

banyak sekali belajar dari hal terkecil yang nantinya 

akan sangat mempengaruhi pribadi saya ke depannya. Andhika Erlangga Bimantoro 
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi
IPK: 3,75

Wisuda-Ku | Edisi November/2022 

Saya memilih Program Studi Supervisor Jaminan Mutu 

Pangan karena saya memiliki hobi mengolah bahan 

pangan dan tertarik di bidang pangan. Saya yakin 

dengan mengambil program studi ini dapat membuat 

saya memahami ilmu di bidang pangan dan menambah 

kemampuan saya dalam berkarir nantinya di industri 

pangan. Selain itu, saya juga belajar tentang bisnis serta 

bagaimana cara pengembangan produk makanan dan 

minuman. Program studi ini dapat menghasilkan lulusan 

yang kompeten dalam memberi jaminan keamanan 

pangan dengan mata kuliah yang relevan dan 

pengalaman yang bermanfaat.

Semasa saya kuliah, selain menuntaskan kewajiban saya 

sebagai mahasiswi, saya aktif dalam organisasi kampus 

yaitu sebagai Wakil Ketua Departemen di Himpunan 

Mahasiswa Vokasi Pangan dan Gizi (HIMAVO PAGI) dan 

menjadi panitia di beberapa acara himpunan.

Saya bangga dan senang menjadi mahasiswa Sekolah 

Vokasi IPB University, karena saya banyak bertemu 

dengan teman-teman baru dan dosen-dosen yang 

hebat. IPB University yang merupakan salah satu 

universitas terbaik di Indonesia yang memberikan saya 

kesempatan untuk mengembangkan diri dan ilmu saya. 

Tantangan saya saat kuliah di IPB University ialah 

mengatur waktu. Semasa saya kuliah, ada banyak hal 

yang harus diprioritaskan demi kesuksesan dan 

kelancaran studi saya seperti, mengerjakan tugas yang 

cukup banyak, laporan hasil praktikum, jadwal 

praktikum yang padat, dan belajar setiap harinya. 

Namun, hal tersebut mengajarkan saya bagaimana cara 

manajemen waktu secara baik dengan menentukan 

skala prioritasnya.

Setelah saya lulus, saya berencana untuk bekerja di 

industri pangan sebagai Quality Assurance. Setelah 

mengambil pengalaman kerja 1-3 tahun, saya akan 

melanjutkan pendidikan saya ke jenjang sarjana 

Teknologi Pangan.

S
aya berasal dari daerah Bogor dan merupakan 

lulusan SMAIT Al-Kahfi yang berada di 

Cigombong Kabupaten Bogor. Saya masuk IPB 

University melalui jalur Mandiri yaitu UTM-BK 

menggunakan nilai hasil UTBK. 

Syifa Salsabila
Lulusan Terbaik Program Studi

Supervisor Jaminan Mutu Pangan
IPK: 3,95
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Saya tertarik memilih program studi Teknologi 

Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya karena 

latar belakang daerah saya yang merupakan daerah 

pesisir. Program studi ini mempelajari tentang 

budidaya ikan dari hulu hingga ke hilir, sehingga saya 

memperoleh ilmu tentang akuakultur dengan lengkap 

selama kuliah.

 

 

Rencananya, setelah lulus saya ingin  berkarir di 

bidang akuakultur agar saya dapat mengaplikasikan 

ilmu yang saya peroleh selama kuliah. Selain itu, saya 

juga berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan saya 

ke jenjang yang lebih tinggi.

S
aya berasal dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 

Saya merupakan lulusan dari SMAN 1 Tuban 

dan masuk ke IPB University melalui jalur USMI.

Selama kuliah, banyak suka yang saya lalui daripada 

duka. Seperti memiliki teman dan koneksi yang luas, 

berkesempatan untuk belajar dan berdiskusi dengan 

dosen-dosen yang kompeten, dan melatih skill yang 

saya miliki.

 

Jadwal kuliah yang padat, homesick, dan harus bisa 

beradaptasi dengan lingkungan serta orang-orang 

baru merupakan tantangan yang saya hadapi selama 

menjalani perkuliahan.  Namun, tantangan tersebut 

dapat teratasi dengan semangat saya untuk belajar di 

IPB University.

 

Agnesia Fitriani Ulfah
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi Produksi dan 
Manajemen Perikanan Budidaya 

IPK: 3,92
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Tantangan yang saya alami selama berkuliah di IPB 

University yaitu saat masa transisi dari perkuliahan 

luring ke daring. Sebagai mahasiswa pertanian, 

tentunya membutuhkan lahan dan praktik langsung 

agar lebih mendalami ilmu yang didapatkan. Namun, 

para dosen mampu menjelaskan setiap materi dengan 

sangat baik dan bahan ajar yang memberikan 

gambaran sehingga lebih mudah dimengerti.

Pertanian merupakan sektor yang tidak akan ada 

habisnya. Tidak hanya itu, kebutuhan manusia akan 

pangan setiap tahunnya selalu meningkat dan salah 

satu kunci utama dari keberhasilan pertanian yaitu 

benih yang bermutu. Maka dari itu, saya memutuskan 

untuk memilih Program Studi Teknologi Industri Benih.

Program studi ini mengajarkan bagaimana proses 

benih itu terbentuk, berkembang dan tumbuh. Tidak 

hanya ilmu perbenihan, juga diajarkan bagaimana 

berwirausaha dengan baik, bagaimana alat-alat olah 

benih bekerja dan juga kultur jaringan.
S

aya lulusan MAN 2 Kota Bogor dan masuk 

Sekolah Vokasi IPB University melalui jalur Ujian 

Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK). 

Dapat berkuliah di IPB University merupakan salah 

satu hal yang sangat saya syukuri. Banyak suka dan 

duka yang memberikan saya pelajaran untuk menjadi 

lebih baik lagi. IPB University memberi saya 

kesempatan untuk berkembang baik dari segi softskill 

maupun hardskill. IPB University juga memiliki fasilitas 

kampus yang memadai dan tim dosen yang 

berkompeten di bidangnya. Tak luput juga kehadiran 

organisasi dan kepanitiaan kampus yang turut 

mewarnai masa-masa kuliah.

Dengan mempelajari ilmu benih, saya dapat lebih 

memahami arti penting dari pertanian dan juga 

menghargai setiap hal-hal kecil yang ada. 

Setelah lulus dari IPB University, saya berencana untuk 

bekerja dan mencari pengalaman di bidang 

profesional. Setelah itu saya akan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Besar 

harapan saya ilmu dan pengalaman yang saya 

dapatkan selama berkuliah dapat berguna bagi orang 

banyak.

Syifa Balfas
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi Industri Benih
IPK: 3,84
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Rencana terdekat saya yaitu ingin 

mengembangkan karirr di bidang agribisnis dan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi.

S
aya merupakan lulusan SMK Negeri 1 Kota 

Bogor dan diterima sebagai mahasiswa 

Program Studi Manajemen Agribisnis 

Sekolah Vokasi IPB University melalui jalur USMI.

Bagi saya, perkuliahan di IPB University sangat 

menyenangkan. Saya belajar banyak hal mengenai 

dunia perkuliahan di bidang akademik maupun 

non akademik. Saya juga mendapati teman-teman 

yang beragam dari berbagai daerah dan dosen-

dosen yang berkualitas.

Berkuliah di IPB University mengharuskan saya 

menjadi pribadi yang cekatan dan disiplin dalam 

hal apapun. Menurut saya, berkuliah di Program 

Studi Manajemen Agribisnis berbeda dengan yang 

lain. Hal yang membuat istimewa dalam 

Manajemen Agribisnis yaitu, saya sebagai 

mahasiswa mendapatkan pembelajaran 

menyeluruh mengenai bisnis di bidang pertanian 

dari hulu sampai hilir yang berguna untuk dunia 

kerja nantinya.

Saya mendapatkan beasiswa Bidikmisi selama 

kuliah di IPB University. Saya juga pernah 

mendapatkan penghargaan Peraih Pendanaan 

Skema Program Kreativitas Mahasiswa - Karsa 

Cipta (PKM-KC) tahun 2021. 

Tiara Nuramalia 
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Agribisnis
IPK: 3,94
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S
aya merupakan alumnus SMA Negeri 53 

Jakarta. Saya masuk ke Sekolah Vokasi IPB 

University melalui jalur USMI. Selama 

menjadi mahasiswa program studi Teknologi dan 

Manajemen Ternak, saya bersyukur karena 

fasilitas yang disediakan cukup lengkap, tenaga 

pengajar yang kompeten, dan pengalaman 

pembelajaran yang sangat bermanfaat baik on-

farm atau off-farm. 

 

Saya merupakan penerima beasiswa pendidikan 

PT Karya Citra Nusantara tahun 2021-2022. Saya 

merupakan delegasi dari IPB University untuk 

The 28th Tri-U International Joint Seminar & 

Symposium dan The 3rd International Summer 

Course on Sustainability of Tropical Animal 

Production. Saya menjadi Juara 1 untuk lomba 

karya tulis ide inspiratif dengan tema "Ideku 

untuk Kemajuan Perunggasan Indonesia" 2021, 

Juara 3 untuk lomba  infografis Perta Event 2020 

oleh HIMAVOPERTA IPB, dan Juara 3 untuk 

lomba  Seni Tari IPB Art Contest 2020. Saya ingin 

melanjutkan studi untuk memperoleh gelar 

sarjana dan bekerja di bidang kreatif dan 

copywriting.

 

Saya memilih program studi Teknologi dan 

Manajemen Ternak karena saya tertarik dengan 

perkembangan dunia pangan di Indonesia, 

terutama produksi ternak lokal. Program studi 

Teknologi dan Manajemen Ternak menerapkan 

pembelajaran yang selaras dengan 

perkembangan industri sehingga keilmuan yang 

diperoleh dapat diterapkan di dunia kerja secara 

optimal.

Anisa Eka Nur Syahfitri 
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi dan Manajemen Ternak 

IPK: 4,00
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S
aya merupakan alumnus SMA Negeri 4 Kota 

Depok. Saya diterima di Program Studi Teknik 

dan Manajemen Lingkungan, Sekolah Vokasi IPB 

University melalui jalur USMI.

Bagi saya, kuliah di IPB University sangat 

menyenangkan  karena  memiliki banyak teman yang 

berwawasan dan memiliki beragam soft skill. Saya juga 

berkesempatan diampu oleh dosen yang expert dalam 

bidang lingkungan yang selalu terbuka untuk sharing 

dengan mahasiswanya. Program studi ini juga memiliki 

banyak praktikum yang dilakukan di lapangan, namun 

karena adanya pandemi, proses belajar mengajar secara 

tatap muka menjadi terbatas.

Selama kuliah, saya mendapat bantuan keringanan 

uang kuliah tunggal (UKT) bagi keluarga terdampak 

COVID 19 Semester Genap 2020/2021, beasiswa Jabar 

Future Leaders 2021 – Percepatan Akses Pendidikan, 

bantuan UKT/SPP Kemdikbud Ristek bagi keluarga 

Terdampak COVID 19 – Semester Ganjil 2021/2022) dan 

bantuan UKT IKU IPB University.

Setelah selesai wisuda, saya ingin langsung terjun ke 

dunia pekerjaan sebelum nantinya melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Cita-cita saya adalah 

menjadi seorang Environment-Health-Safety (EHS)  

Analyst yang memiliki jenjang karir menjanjikan.

Saya memilih Program Studi ini karena melihat dari 

prospek pekerjaannya di masa saat ini dan kedepannya 

yang sangat besar. Tidak hanya itu, permasalahan-

permasalahan lingkungan yang perlu dibenahi dan 

pembangunan secara berkelanjutan yang selalu 

diperlukan.
Fanny Yulia Azahra

Lulusan Terbaik Program Studi
Teknik dan Manajemen Lingkungan

IPK: 3,82
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S
aya merupakan lulusan SMK Strada Budi 

Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Saya masuk IPB 

University melalui jalur USMI.

Pengalaman tinggal sendiri di Bogor juga menjadi 

satu hal yang berharga sekaligus menantang 

karena saya tipikal orang yang lumayan homesick. 

Tantangan lainnya yang saya hadapi selama 

berkuliah di IPB University adalah ketika saya 

sempat sakit parah di semester tiga dan pada 

akhirnya memutuskan untuk cuti selama satu 

tahun. Di tahun berikutnya, saya kembali sebagai 

mahasiswa aktif namun dengan kondisi dan 

suasana yang benar-benar baru karena saya harus 

mengikuti kelas secara daring serta belajar 

bersama adik tingkat saya. Meskipun demikian, 

nilai-nilai yang saya dapatkan di IPB University 

semakin membentuk karakter saya sebagai 

individu dan saya percaya semuanya akan 

berguna bagi masa depan saya. 

Banyak momen dan pengalaman yang tidak 

terlupakan suka dan duka selama kuliah di IPB 

University. Saya banyak belajar berbagai hal 

selama berkuliah, bukan hanya tentang akademik, 

tetapi  juga belajar bagaimana berbaur dengan 

teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah di 

Indonesia. Mulai dari saat kami belajar di kelas 

maupun saat kami beraktivitas di kepanitiaan. Hal 

tersebut sangat menyenangkan bagi saya karena 

memperkaya cerita dan wawasan saya dari banyak 

aspek. 

Saya tertarik memilih program studi akuntansi 

karena melihat basic saya dari SMK jurusan 

akuntansi. Menurut saya, hal yang paling istimewa 

dari program studi akuntansi adalah lapangan 

pekerjaan yang tersedia bagi lulusan akuntansi 

sangat banyak. Saat ini saya sudah bekerja 

sebagai akuntan di salah satu perusahaan properti 

di Jakarta.

Yehezkiel Ezra Adhitya 
Lulusan Terbaik Program Studi

Akuntansi
IPK: 3,91
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S
aya merupakan lulusan   Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kota Bogor. Saya masuk Sekolah 

Vokasi IPB University melalui Jalur UTMBK. 

Berkuliah di salah satu universitas terbaik di 

Indonesia memberikan kesan baik yang sangat 

membekas di hati saya, dimana saya bertemu 

dengan teman-teman dari seluruh wilayah 

Indonesia. Keanekaragaman ini membuat saya 

mengetahui kebiasaan, sifat, dan karakter dari 

setiap orang di berbagai wilayah yang menjadikan 

diri saya mudah beradaptasi dan menumbuhkan 

rasa toleransi yang tinggi dengan sesama warga 

negara Indonesia. 

Saya memilih Program Studi Manajemen Industri 

karena saya ingin mendalami proses industri dari 

suatu produk atau jasa khususnya komoditi 

pertanian dari hulu sampai hilir. Program studi ini 

juga memberikan pengetahuan ilmu yang luas 

dari perpaduan ilmu teknik industri dan ilmu 

manajemen. Manajemen industri menjelaskan 

tentang ilmu merencanakan, merancang dan 

mengendalikan proses produksi, dimana ilmu ini 

sangat bermanfaat dan perlu dipahami lebih 

dalam mengingat industri di Indonesia akan selalu 

berjalan dan memerlukan improvement dari masa 

ke masa. 

 

Rencana pasca studi saya adalah bekerja dan 

melanjutkan pendidikan. Pendidikan secara teknis 

dapat dipelajari saat proses bekerja dilakukan. 

Saya juga tetap berencana melakukan pendidikan 

formal untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

membuka wawasan. Cita-cita saya menjadi 

manusia yang berguna bagi seluruh orang 

terkhusus orang yang dekat dengan saya, 

menjalani profesi yang memberikan manfaat bagi 

banyak orang dan diri pribadi.

 

Berliana Mega Mustopa
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Industri  
IPK: 3,99
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Saya berencana untuk melanjutkan kuliah saya ke 

jenjang D4 atau S1. Saya memiliki cita-cita 

menjadi Analis Kimia profesional.

Bagi saya, program studi yang saya pilih ini 

berhubungan dengan berbagai bidang industri 

yang terus berkembang, seperti pangan, farmasi, 

kesehatan, petrokimia, dan lainnya. Perkembangan 

tersebut dapat menciptakan sesuatu yang baru 

sehingga membuat saya sangat tertarik untuk 

memilih program studi ini. Banyak sekali hal baru 

yang dapat saya pelajari. Selain itu, banyak 

kompetensi yang bisa saya dapatkan, baik hard 

skills maupun soft skills yang sangat membantu 

dalam dunia kerja.

Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan 

ketika saya berkuliah di IPB University. Suka duka 

dan tantangan yang saya rasakan selama kuliah di 

IPB University adalah banyaknya laporan 

praktikum dan jadwal mata kuliah yang padat. Hal 

ini mengharuskan saya untuk belajar mengatur 

waktu, agar semua kegiatan dan tugas dapat 

diselesaikan dengan baik. Selain itu, tantangan 

lain yang saya rasakan, yaitu beradaptasi. Ketika 

saya masih menjadi mahasiswa baru, adaptasi 

menjadi tantangan terbesar bagi saya. Saya harus 

beradaptasi dengan lingkungan baru, kegiatan 

baru, dan teman baru. Akan tetapi, walaupun saya 

mengalami beberapa suka duka di IPB University, 

saya juga mempelajari banyak hal, seperti 

manajemen waktu, tanggung jawab, adaptasi, dan 

kerjasama.

S
aya merupakan lulusan SMAN 22 

Kabupaten Tangerang, Banten. Saya masuk 

ke Program Studi Analisis Kimia, Sekolah 

Vokasi IPB University melalui jalur USMI. 

Najla Amelia 
Lulusan Terbaik Program Studi

Analisis Kimia
IPK: 3,96
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Saya menempuh pendidikan di Program Studi 

Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan 

Sekolah Vokasi IPB University. Saya memilih program 

studi tersebut karena merupakan pilihan wajib yang 

ditentukan oleh program beasiswa dari perusahaan 

SGC yang merupakan salah satu produsen gula 

berbahan baku tebu. 

Saya sangat bangga bisa melanjutkan pendidikan ke 

jenjang perguruan tinggi di IPB University. Fasilitas 

perkuliahan yang lengkap mulai dari ruangan, alat 

praktikum serta dosen yang cukup sabar dan telaten 

dalam membimbing dan mendewasakan mahasiswa, 

membuat saya merasa nyaman selama masa 

perkuliahan. 

 

Saya mengikuti perkuliahan secara offline kurang lebih 

satu tahun (dua semester). Saya harus melanjutkan 

perkuliahan secara daring dikarenakan pandemi 

COVID-19. Selama kuliah daring, saya harus lebih aktif 

mencari informasi baik melalui jurnal maupun buku, 

guna mempermudah dalam pemahaman materi dan 

pengerjaan tugas.

S
aya berasal dari kabupaten Tulang Bawang, 

Provinsi Lampung. Saya menempuh pendidikan 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sugar 

Group tahun 2015-2018. Saya melanjutkan pendidikan 

di IPB University pada tahun 2019-2022 melalui jalur 

kerjasama antara Perusahaan Sugar Group Companies 

(SGC) dengan Sekolah Vokasi IPB University.

Dalam program studi ini, saya bisa memperdalam 

pengetahuan terkait perkebunan khususnya di bidang 

agroindustri gula berbasis tebu.

 

Saya akan berusaha menerapkan ilmu pengetahuan 

yang saya dapat selama perkuliahan ke dalam dunia 

kerja, khususnya di bidang budidaya tebu lahan 

kering. Dengan demikian, dapat mendukung 

tercapainya produktivitas kebun yang maksimal dan 

tercapainya swasembada gula dalam negeri.

Badik Usman Hadi
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi dan 
Manajemen Produksi Perkebunan

IPK: 3,92

Selama berkuliah, banyak sekali pengalaman yang 

saya dapatkan salah satunya yaitu banyaknya event-

event menarik dan seru yang mewarnai kegiatan 

pembelajaran dan tentunya banyak benefit yang bisa 

diambil. Setelah berkuliah, saya berencana untuk 

bekerja, membangun bisnis, dan melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Saya merupakan alumni SMAN 13 Kota Bekasi. Saya 

melanjutkan studi di Program Studi Paramedik 

Veteriner IPB University.

Program studi ini merupakan salah satu program studi 

di Sekolah Vokasi IPB dengan akreditasi yang cukup 

baik yaitu A. Selain karena akreditasi yang baik, saya 

memilih program studi ini dilatarbelakangi akan 

kecintaan pada hewan dan cita-cita pada masa kecil. 

Saya berkuliah di Sekolah Vokasi IPB University melalui 

jalur reguler dan selama menempuh pendidikan 

selama tiga tahun, saya cukup aktif untuk mengikuti 

kegiatan organisasi yaitu FKMK dan kegiatan non-

akademik seperti OMVI. Pada ajang OMVI, saya 

berhasil memenangkan juara 2 ganda putri pada 

cabang olahraga bulutangkis. 
Lusia Christella Puspa WP

Lulusan Terbaik Program Studi
Paramedik Veteriner

IPK: 3,87
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S
aya merupakan alumnus SMAN 5 

Purwokerto, Jawa Tengah. Saat mulai 

pendaftaran kuliah, saya ditawarkan oleh 

guru saya untuk mengikuti jalur USMI IPB 

University. Alhamdulillah saya diterima di IPB 

University dengan di Program Studi Teknologi 

Produksi dan Pengembangan Masyarakat 

Pertanian.

Sekolah Vokasi IPB University mengajarkan 

mahasiswanya untuk selalu berpakaian rapi dan 

disiplin yang mana itu akan sangat dibutuhkan 

ketika kerja. Sangat menyenangkan bagi saya 

kuliah di Sekolah Vokasi  IPB University  karena 

banyak sekali hal menarik yang saya dapatkan. 

Perkuliahan di kampus ini sangat mengikuti 

teknologi yang menurut saya baru dan canggih 

karena hampir seluruh kebutuhan kuliah 

terpenuhi. 

Berkesempatan kuliah di IPB University merupakan 

suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya dan 

keluarga. Kuliah di IPB University menjadi masa 

yang sangat berkesan dan berharga dalam hidup 

saya. Selain ilmu, saya juga mendapatkan 

pengalaman yang sungguh luar biasa selama 

kuliah di IPB University. 

Ada sedikit duka saat saya kuliah yaitu jauh dari 

keluarga karena di perantauan dan masa pandemi. 

Sangat disayangkan, ketika pandemi, saya merasa 

kuliahnya tidak dapat maksimal karena saya tidak 

sepenuhnya dapat melakukan praktikum dimana 

praktikum ini sangat penting bagi saya untuk 

mengasah dan menambah keterampilan.

Saya memilih progtam studi ini karena 

keilmuannya sangat dekat dengan kehidupan para 

petani, selain karena dukungan dari ayah dan 

almarhum kakek saya.

Program studi  ini memiliki banyak keistimewaan, 

beberapa diantaranya yaitu dosen yang mengajar 

sangat baik dan ramah sehingga setiap mata 

kuliah yang diajarkan dapat tersampaikan dengan 

baik. Selain itu, kami diajarkan untuk berlatih 

menjadi seorang penyuluh pertanian dengan 

praktik ke desa. Kami mendapatkan mata kuliah 

pertanian, peternakan dan perikanan. Ketiga 

aspek tersebut kami dapatkan sekaligus dalam 

program studi ini. Saya sangat beruntung dan 

bersyukur.

Rencana saya pasca studi ialah melanjutkan untuk 

studi S1 dan cita-cita saya dapat bekerja sebagai 

seorang penyuluh pertanian di desa saya di 

Banyumas, Jawa Tengah.

Anugrah Vella Izzanurrohmah 
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi Produksi dan Pengembangan 
Masyarakat Pertanian

IPK: 3,83
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