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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.

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 178.298 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.

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.

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.

 

 

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 Selasa-Rabu, tanggal 11-12 Oktober 2022, IPB 

University kembali mewisuda 604 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.

 

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.

Assalamu'alaikum 

wr.wb.

 

SAMBUTAN REKTOR



FOKUS

Hal. 2

Senior Manager Requirement and Training CDA IPB 

University itu menjelaskan, skill merupakan kebutuhan 

dasar yang diperlukan seseorang untuk bekerja. 

Seseorang dengan skill yang mumpuni akan menarik 

minat perusahaan untuk mempekerjakannya. “Selain skill, 

apabila kita mampu mengembangkan passion atau 

menemukan karier yang sesuai dengan passion, maka 

outputnya pun akan lebih optimal. Passion adalah rasa 

cinta dan minat kita terhadap suatu hal. Apa yang kita 

keluarkan berasal dari kecintaan kita terhadap pekerjaan,” 

tuturnya.

Nur Fajri menerangkan, langkah kedua yang harus 

diperhatikan yaitu memahami peluang karir. Saat ini, 

banyak posisi pekerjaan yang mati lalu digantikan dengan 

yang baru. Hal ini terjadi seiring berkembangnya zaman 

dimana spesifikasi pekerjaan pun ikut berganti. “Oleh 

karena itu, kemampuan beradaptasi dan penguasaan 

beragam skill sangat dibutuhkan di era ini dan ke 

depannya,” katanya.

“Kita bisa menampilkan berbagai kegiatan yang 

mendukung karir sejak dini, sehingga dalam jangka 

menengah atau panjang portofolio diri sudah tergambar di 

media sosial. Beberapa tips dalam melakukan personal 

branding adalah kenali keunggulan diri, tentukan target, 

lalu pastikan pesan yang tersampaikan dalam branding 

tersebut relevan dengan target,” tandasnya.

IPB University menyelenggarakan Studium General dalam 

rangka pembekalan karier kepada calon wisudawan 

Sekolah Vokasi IPB University Tahap 1 Tahun Akademik 

2021/2022, (10/10). Kegiatan tersebut digelar secara 

daring melalui Zoom Meeting dan YouTube Studio Berkarir 

Career Development and Assessment (CDA) dengan 

menghadirkan narasumber Nur Fajri Rahmawati, SP, CRS 

dan Andri Hadiansyah, MPsi.

Senada dengan Nur Fajri, Andri Hadiansyah menjelaskan 

pentingnya mengenali diri dan mengubah cara berpikir. 

Dengan begitu, calon pekerja dapat mengetahui potensi 

yang ada dalam dirinya lalu mengembangkannya.

“Manusia itu unik karena memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk 

mengenali dirinya. Potensi yang kita miliki ini dapat 

menjadi aset berharga,” ucap Direktur Promosi dan 

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Al-Azhar 

Indonesia itu.

“Sebelum berkarir di dunia profesional, terdapat tiga 

langkah yang harus kita perhatikan. Yaitu memahami diri, 

memahami peluang dan bangun personal branding. 

Proses memahami diri meliputi eksplorasi akan kekuatan 

dan keunikan diri, skill (kompetensi), passion (minat) serta 

tujuan karir,” ujar Nur Fajri.

Menurutnya, langkah ketiga adalah personal branding. 

Personal branding merupakan hal yang penting dan 

mendasar dalam proses recruitment, baik pada tahap 

persiapan maupun seleksi. Berkembangnya teknologi 

menjadikan banyak cara yang dapat dilakukan seseorang 

dalam membangun personal branding, salah satunya 

melalui media sosial.

Ia berharap, calon wisudawan Sekolah Vokasi IPB 

University nantinya dapat memaknai arti bekerja sebagai 

sebuah ibadah, rahmat, dan amanah. Menurutnya, orang 

yang terus memperdalam ilmu serta menerapkannya 

dalam sebuah persoalan akan memiliki proses 

pengembangan diri yang jauh lebih baik.

“Mari, lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Setiap orang 

memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik sehingga 

hidup yang satu kali ini dapat berharga dan bermakna bagi 

diri sendiri dan sesama,” pungkasnya. (Ignp/Zul)

IPB University Beri Pembekalan Karier 

kepada Calon Wisudawan Sekolah Vokasi
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FOKUS

Hal. 3

Senada, Ir Fadlan Irsyad, Wakil Ketua Dewan Pembina 

Himpunan Alumni (HA) IPB University menyampaikan 

selamat kepada seluruh wisudawan yang hari ini sudah 

melewati satu peristiwa penting dalam hidupnya. 

Rektor IPB University, Prof Arif Satria mewisuda 604 

lulusan baru Program Pendidikan Diploma Sekolah 

Vokasi. Acara Wisuda IPB University tahap I Tahun 

Akademik 2021/2022 dilaksanakan selama dua hari di 

Gedung Grha Widya Wisuda (11-12/10).

Prof Arif Satria juga mengatakan, seseorang yang dapat 

survive terhadap perubahan adalah mereka yang 

memiliki grit yang kuat. Ia menyampaikan grit selaras 

dengan seseorang yang memiliki kegigihan yang tinggi 

disertai passion yang besar.

Dalam pidatonya, Rektor IPB University, Prof Arif Satria 

mengucapkan selamat kepada orang tua maupun wali 

yang putra-putrinya diwisuda. Ia juga menyampaikan 

bahwa proses belajar adalah proses yang panjang. Lulus 

dari IPB University barangkali bisa menjadi awal dari 

segalanya.

Terkait karakter, sebut Prof Arif, kehebatan dan 

kesuksesan seseorang di dunia kerja ternyata bukan 

karena Intellectual Quotient (IQ). Bukan juga ditentukan 

nilai dan darimana lulusan seseorang, tetapi karakter 

yang akan menentukan.

“IPB University merupakan wadah orang-orang yang 

diharapkan mampu membangun kultur grit, kultur gigih. 

Saya berharap wisudawan dapat mampu menjiwai, 

passion terhadap apa yang dikerjakan, sehingga respon 

terhadap perubahan betul-betul terwujud," tambahnya. 

"Sebagai seorang pembelajar, maka salah satu komponen 

yang paling penting adalah bagaimana kita membangun 

sebuah karakter. Karakter dan integritas yang harus kita 

perkuat. Kita akan hilang segalanya jika kita kehilangan 

karakter," ujarnya.  

"Karena dengan demikian Anda sudah mendapatkan 

bekal. Bukan hanya bekal ilmu, akan tetapi bekal mental 

sebagai seorang pembelajar," kata Prof Arif Satria.  Rektor 

menyampaikan, orang yang memiliki mental pembelajar 

adalah orang yang selalu menganggap bahwa ilmu dan 

pengetahuan ada dimana-mana. Ia juga memiliki kejelian 

untuk menangkap ilmu dan pengetahuan baru. 

Menurutnya, hal itulah yang akan menentukan survivor di 

masa depan. Menghadapi era disrupsi hari ini, menurutnya diperlukan 

kompetensi dan mindset yang berbeda. Namun demikian, 

ia meyakini bahwa alumni IPB University merupakan 

orang yang berpotensi besar mampu mengikuti, bahkan 

akan mempengaruhi perubahan saat ini dan masa yang 

akan datang.

“Kami menyambut dan menerima seluruh wisudawan 

sebagai anggota HA IPB University. Selamat datang di 

keluarga besar HA IPB University. Kami tunggu kontribusi, 

dedikasi dan kebersamaan dari saudara saudari para 

wisudawan semua," katanya. 

“Hal tersebut sejalan dengan para alumni IPB University 

merupakan orang-orang yang sudah mendapatkan 

tempaan dan pendidikan yang secara unik dilakukan di 

kampus. Alumni IPB University memiliki nilai-nilai dan 

budaya, gaya adaptasi, lincah, kemandirian, kreativitas 

sekaligus mampu berinovasi dan memberikan inspirasi,” 

pungkasnya (Ns/Rz)

Pesan Rektor IPB University Saat Mewisuda 

604 Lulusan Baru Program Pendidikan 

Diploma Sekolah Vokasi
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LULUSAN TERBAIK

S
aya lulusan SMAN 1 Babelan, Bekasi. Saya 

masuk Sekolah Vokasi IPB University melalui  

jalur USMI. 
Saya pernah mendapat beasiswa saat semester tiga 

sebagai beasiswa mahasiswa berprestasi berdasarkan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).Semasa kuliah, saya memang memiliki ketertarikan di 

jurusan yang saya ambil yaitu Komunikasi. Namun, 

ketika sedang menjalaninya kadang saya merasa 

kesulitan, salah satunya ketika pandemi kemarin yang 

harus kuliah dari rumah. Tugas-tugas kuliah yang 

kadang membutuhkan alat yang lebih profesional 

sedangkan saya tidak punya, sehingga hal tersebut 

menjadi tantangan bagi saya untuk menggunakan alat 

seadanya dan mengolah hasilnya menjadi setara 

dengan teman-teman yang menggunakan alat 

profesional. 

Rencananya saat ini, saya memang ada keinginan 

untuk melanjutkan studi ke program sarjana namun 

saya masih ingin merasakan kerja dulu dulu. Kebetulan 

saya sedang kerja sebagai content creator di TikTok 

dan cita-cita saya yaitu menjadi influencer yang bisa 

mengedukasi masyarakat.

Saya sangat senang kuliah di program studi 

Komunikasi karena saya menjadi memiliki skill yang 

relate dengan kerjaan saya sekarang. Beberapa skill 

tersebut seperti editing video, berbicara di depan 

kamera, editing foto, konsep video dan copywriting. Ini 

alasan saya memilih program studi ini karena saya 

sebelumnya merasa memiliki skill di jurusan 

komunikasi. Saya suka berbicara depan umum, saya 

suka editing, dan  fotografi yang mana hal-hal tersebut 

diajarkan dalam mata kuliah jurusan ini. 

Naomi Sonia 
Lulusan Terbaik

Program Studi Komunikasi
IPK: 3,95

Hal. 4

Sejak SMK, saya memiliki ketertarikan dalam bidang 

pariwisata. Hal tersebut menjadi salah satu alasan 

terbesar untuk melanjutkan pendidikan di program studi 

Ekowisata. Kegiatan pembelajaran di Program Studi 

Ekowisata sangat menyenangkan dengan dosen yang 

kompeten dalam bidangnya dan teman-teman yang 

saling mendukung. Program studi Ekowisata mengajarkan 

saya untuk melihat pariwisata dalam perspektif baru dan 

harus dilakukan berdasarkan pilar-pilar ekowisata.

S
aya lulusan SMKN 3 Bogor Jurusan Akomodasi 

Perhotelan. Saya melanjutkan pendidikan di 

Program Studi Ekowisata IPB University pada tahun 

2019 melalui Jalur USMI.

Tantangan kuliah di IPB University sangat terasa saat 

masa pandemi. Aktivitas akademik yang dilakukan secara 

daring memberikan tantangan yang sangat besar bagi 

saya dan teman-teman. Umumnya, praktikum dilakukan 

secara langsung, tetapi selama pandemi praktikum 

dilakukan melalui internet. Tantangan tersebut tidak 

membuat saya dan teman-teman menyerah. Dengan 

adanya berbagai dukungan dan sarana pembelajaran dari 

IPB University, saya mampu untuk beradaptasi dan 

menyelesaikan studi dengan baik.

Saya sangat bangga dan senang bisa menjadi bagian dari 

IPB University. Banyak pengalaman baru yang saya 

dapatkan selama menjadi mahasiswa. Saya bisa bertemu 

dengan teman-teman yang berasal dari Pulau Sumatera 

hingga Papua.

IPB University juga menyediakan wadah bagi mahasiswa 

untuk terus berinovasi serta mengembangkan soft skill 

dan hard skill yang tentunya akan bermanfaat di masa 

mendatang.

Setelah lulus dari IPB University, saya berencana untuk 

bekerja terlebih dahulu dan mencari pengalaman dalam 

bidang profesional. Setelah itu, saya akan melanjutkan 

pendidikan untuk memperdalam wawasan dan 

pemahaman dalam bidang pariwisata. Saya bercita-cita 

bisa bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pariwisata dan menjadi seseorang yang bermanfaat 

dimanapun saya berada.

Program Studi Ekowisata memberikan saya kemampuan 

untuk merancang, menyusun, dan menghasilkan program 

rekreasi dan ekowisata dengan tetap mengutamakan 

konservasi sumberdaya untuk kelestarian alam dalam 

jangka panjang. Saya sangat menyukai kegiatan 

praktikum dan Praktik Kerja Lapangan di Program Studi 

Ekowisata karena dapat berkunjung ke berbagai destinasi 

wisata sehingga mendapatkan pengalaman baru dan 

bertemu dengan orang-orang hebat.

Zalfa Defrian Fatinah
Lulusan Terbaik

Program Studi Ekowisata
IPK: 3,85
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LULUSAN TERBAIK

Hal. 5Hal. 5

Berkuliah di IPB University adalah pengalaman yang 

sangat berkesan bagi saya. Sebagai mahasiswa dari 

daerah, saya merasa sangat terbantu dengan adanya 

masa PPKU (Program Pendidikan Kompetensi Umum) 

yang bertujuan untuk menyetarakan materi yang 

didapat ketika SMA. 

Saya sangat bersyukur bisa berkuliah di IPB University, 

karena dosen-dosennya yang sangat kompeten. Selain 

itu, saya juga sangat merasa beruntung dapat 

dibimbing oleh Prof Hefni Effendi dan Dr Sigid Hariyadi 

selama menyelesaikan tugas akhir. Beliau selalu 

memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan 

kesempatan untuk mengikuti beberapa simposium 

internasional.

 

 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi 

sumberdaya perairan yang melimpah. Oleh karena itu, 

wawasan manajemen pengelolaan perairan yang baik 

diperlukan agar pemanfaatan sumberdaya perairan 

tetap berkelanjutan. Hal tersebut mendasari saya 

memilih Program Studi Manajemen Sumberdaya 

Perairan. Beberapa mata kuliah yang saya pelajari yaitu 

Kualitas Air, Ekologi Perairan, Iktiologi, Pencemaran 

Perairan dan Bioindikator, Teknologi Pengolahan Air 

Limbah, Konservasi, Amdal Perairan, Ekowisata Perairan, 

Pengkajian Stok Ikan, dan masih banyak lagi. Saya aktif 

mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen 

Sumberdaya Perairan (Himasper).

 

S
aya alumni SMAN 1 Amuntai, Kalimantan Selatan. 

Saya diterima di IPB University melalui jalur 

masuk Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dengan 

penyandang dana dari PT Adaro Indonesia.

Saat ini saya mengikuti Program Sinergi (fast track) S1-

S2, pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya 

Perairan (SDP). Saya berharap bisa melanjutkan studi 

sampai tingkat Doktoral (S3) hingga menjadi dosen 

pada bidang kualitas air.

Azzahra Ramadiana Arifani
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Informatika
IPK: 3,86
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S
aya merupakan lulusan SMAN 7 Bogor dan 

masuk Sekolah Vokasi IPB University melalui  

jalur USMI. Bagi saya, IPB University merupakan 

tempat dimana saya dapat belajar tentang impian karir 

saya. Banyak sekali suka dan duka yang saya jalani 

selama masa perkuliahan. Bertemu dengan teman-

teman yang baik dan diajar oleh dosen yang 

memahami mahasiswa adalah salah satu bentuk syukur 

saya.

Tentunya banyak juga tantangan yang harus saya 

hadapi selama menjalani kuliah tetapi semua dapat 

dilalui dengan memberikan usaha yang lebih besar.

Saya memilih program studi ini karena dapat 

mempelajari banyak hal seperti hardware, software dan 

jaringan. Hal ini dapat membuka wawasan saya lebih 

jauh mengenai dunia teknologi yang terus berkembang 

saat ini.

Rencana pasca studi saya adalah mengejar karir yang 

saat ini saya jalani dan terus meningkatkan kemampuan 

saya untuk menjadi lebih baik lagi.

 

Muhammad Adhi Anugrah Firdaus
Lulusan Terbaik Program Studi

 Teknik Komputer

IPK: 3,84

Program Studi ini telah memberikan pelajaran dan 

pengalaman serta bekal yang sangat berharga bagi 

saya untuk ikut berkontribusi di dunia kerja, khususnya 

di industri pangan.

S
aya berasal dari SMAN 3 Kota Tangerang. Saya 

melanjutkan studi di Program Studi (Prodi) 

Supervisor Jaminan Mutu Pangan (SJMP) Sekolah 

Vokasi IPB University melalui jalur Ujian Tulis Mandiri 

Berbasis Komputer (UTMBK) skor Ujian Tulis Berbasis 

Komputer (UTBK) dengan kuliah biaya mandiri atau 

tanpa beasiswa.

Saya tertarik di bidang pangan dan memilih prodi SJMP 

yang menawarkan sejumlah mata kuliah berkaitan 

dengan pangan. Program studi tersebut yang akan 

menghasilkan lulusan dengan pemahaman dan 

keterampilan dalam menjamin keamanan pangan di 

industri pengolahan pangan. Mulai dari pemilihan 

bahan baku, proses produksi, hingga menjamin mutu 

pangan di sepanjang rantai produksi sampai 

penyimpanan produk. Saya merasa sangat bersyukur 

berada di lingkungan belajar dan kampus yang sangat 

suportif, dengan tim dosen yang kompeten di 

bidangnya, serta teman-teman yang baik dan hebat.

Tantangan kuliah di IPB University bagi saya berupa 

jadwal kuliah dan praktikum maupun responsi yang 

sangat padat serta menyeimbangkan peran sebagai 

mahasiswa untuk belajar dan melakukan kegiatan lain di 

luar perkuliahan. Tantangan tersebut merupakan 

tantangan yang tidak ringan bagi saya, namun dengan 

semangat dan kesungguhan, semua bisa diselesaikan 

dengan baik.

Setelah lulus saya berharap dapat mengaplikasikan ilmu 

yang telah saya peroleh selama perkuliahan di dunia 

kerja dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar saya.

Alifia Zendrina Putri
Lulusan Terbaik Program Studi

Supervisor Jaminan Mutu Pangan
IPK: 3,96



Hal. 5Hal. 6

LULUSAN TERBAIK

S
aya merupakan alumni SMKN 7 Kabupaten 

Tangerang jurusan Tata Boga. Saya masuk 

Sekolah Vokasi IPB University melalui jalur USMI. 

Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari keluarga 

IPB University. Selama berkuliah, IPB University 

memberikan banyak kesempatan bagi mahasiswanya 

untuk mengembangkan diri. Di IPB University, saya 

bertemu banyak orang hebat yang tentunya ada banyak 

hal positif yang bisa dipelajari.

Ketertarikan di dunia bisnis dan kuliner menuntun saya 

berada di Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi 

IPB University. Selain mempelajari segi produksi dan 

pelayanan, saya juga mempelajari strategi bisnis F&B 

mulai dari perencanaan hingga pemasaran. Tidak hanya 

itu, saya juga belajar pengetahuan tentang dunia gizi. 

Selama kuliah, saya pernah mendapatkan Juara 1 

Business Plan pada Olimpiade Vokasi Indonesia 2021.

Setelah lulus, saya ingin melanjutkan studi ke jenjang 

yang lebih tinggi sekaligus meniti karir dan 

menjalankan bisnis. Saya memiliki ketertarikan di dunia 

F&B dan Bisnis. Saya memiliki cita-cita menjadi seorang 

F&B Business Consultant.

Fiorel Jasmin Salsabiila 
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi
IPK: 3,92
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S
aya lulusan SMAN 1 Citeureup, Bogor dan 

berhasil diterima di Sekolah Vokasi IPB 

University jalur USMI. 

Selama kuliah di IPB University pastinya banyak suka 

dukanya. Mulai dari mendapatkan teman baru dari 

seluruh penjuru Indonesia, banyak hal-hal baru yang 

saya pelajari, serta kedisiplinan yang tinggi juga 

membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. 

Tantangan terbesar saya selama berkuliah di IPB 

University yaitu bagaimana caranya membagi waktu 

antara organisasi dengan perkuliahan. Selama 

berkuliah saya memperoleh beasiswa percepatan 

akses pendidikan tinggi Jabar Future Leaders 

Scholarship pada tahun 2021. 

Saya memilih program studi Teknologi Industri Benih 

yaitu karena benih merupakan sumber kehidupan. 

Produktivitas dan kualitas hasil pertanian maupun 

perkebunan sangat bergantung dengan benih. 

Semakin unggul benih yang dihasilkan maka semakin 

tinggi tingkat produktivitas. 

Keistimewaan dari Teknologi Industri Benih yaitu ilmu 

yang dipelajari sangat kompleks dimulai dari produksi 

benih, pengolahan benih, pengujian benih, 

penyimpanan benih, hingga pemasaran benih. Ilmu-

ilmu tersebut hanya dapat dipelajari secara rinci di 

Teknologi Industri Benih. Program studi ini juga 

mengajarkan saya untuk tidak meremehkan hal-hal 

kecil karena benih yang berukuran kecil saja bisa 

memberikan dampak besar bagi kehidupan kita. Oleh 

sebab itu, saya yakin bahwa meskipun saat ini saya 

belum menjadi sosok yang hebat tetapi saya masih 

bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan 

sekitar.  

Setelah wisuda saya berencana untuk bekerja terlebih 

dahulu sebelum akhirnya kembali melanjutkan studi.

Frida Luta Abdillah
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi Industri Benih
IPK: 3,92
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S
aya lulusan SMAN 9 Bogor. Saya masuk ke 

Sekolah Vokasi IPB University melalui jalur tes. 

Saya memilih Sekolah Vokasi IPB University 

sebagai tempat melanjutkan studi karena IPB 

University merupakan salah satu perguruan tinggi 

negeri terbaik di Indonesia dan dekat dengan domisili 

saya.

Saya pernah mendapatkan bantuan beasiswa 

Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yang cukup 

membantu saya dalam berkuliah.

Banyak suka dan duka selama berkuliah di Sekolah 

Vokasi IPB University, terlebih ketika  jam kuliah dan 

tugas yang padat. Saya banyak bertemu dengan orang 

baru, terutama teman-teman saya yang berasal dari 

daerah berbeda. Saya juga dapat mempraktikkan 

langsung ilmu yang didapat karena prodi saya 

memiliki fasilitas yang memadai.

Ketika SMA, saya mencoba mencari jurusan untuk 

melanjutkan studi dan tertarik dalam bidang 

perikanan budidaya setelah berdiskusi dengan teman. 

Dengan demikian, saya memilih program studi 

Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan 

Budidaya. 

Semasa kuliah, saya aktif di Himpunan Mahasiswa 

Vokasi Perikanan (HIMAVORIKAN)

Ke depannya, saya berharap, ilmu yang saya dapatkan 

selama kuliah dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 

pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari dan dapat 

melanjutkan jenjang pendidikan ke tahap selanjutnya.

Ristie Azhari Kamila
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi Produksi dan 
Manajemen Perikanan Budidaya 

IPK: 3,86
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Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak 

menjadi pilihan saya karena saya memiliki ketertarikan 

terhadap hewan ternak. Program studi ini memberikan 

wawasan tentang bagaimana pengelolaan ternak dari 

pemeliharaan hingga ternak tersebut dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas. Tidak hanya 

itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari usaha 

peternakan.

Selama kuliah, saya bertemu banyak orang hebat yang 

secara tidak langsung mengubah pola pikir saya dan 

membuat saya berkembang. Saya bersyukur memiliki 

kesempatan untuk belajar banyak hal di IPB University.

Rencana pasca studi, saya ingin bekerja dan ketika ada 

kesempatan saya ingin melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Cita-cita saya ingin memiliki 

usaha olahan hasil produk ternak, selain itu apapun 

profesi yang saya jalankan suatu saat nanti saya ingin 

menjadi orang yang berguna bagi keluarga serta 

orang di sekitar saya.

Bagi saya, menjadi salah satu mahasiswa di IPB 

University merupakan suatu hal yang membanggakan. 

Kuliah di IPB University bukan hal yang mudah tetapi 

bukan juga hal yang tidak bisa dilewati. Saya yakin 

suka duka yang saya lewati saat kuliah merupakan 

suatu bagian dari proses untuk menjadi saya di hari 

ini.

Selama berkuliah, saya pernah mengikuti program 

student exchange yang diselenggarakan oleh Tarlac 

Agricultural University secara online.S
aya lulusan SMA Negeri 1 Dramaga, Bogor. Saya 

masuk IPB University melalui jalur Ujian Tulis 

Mandiri Berbasis Komputer (UTM-BK). Saya 

berasal dari daerah Nganjuk, Jawa Timur, namun 

sudah tinggal di Bogor sejak kecil. 

Yeny Trivita Ariyanti 
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi dan Manajemen Ternak 

IPK: 3,95
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Namun demikian, jadwal kuliah yang padat menjadi 

tantangan tersendiri ditambah dengan banyaknya 

laporan praktikum yang harus dikerjakan hampir setiap 

hari.  Bagi saya, tantangan kuliah di IPB University yaitu 

sewaktu offline, jam masuknya dimulai dari pukul 07.00 

pagi sehingga saya harus berangkat dari rumah pukul 

05.00 untuk bisa sampai kampus tepat waktu 

dikarenakan jarak rumah ke kampus yang cukup jauh.

Alasan saya memilih Program Studi Manajemen 

Agribisnis karena di program studi ini sangat kaya 

pembelajaran bagaimana mengelola sebuah bisnis pada 

sektor pertanian dengan cara mempraktikkan secara 

langsung di lapangan.

Semasa kuliah, saya mendapatkan beasiswa Percepatan 

Akses 1 Tahun dari Jabar Future Leader Scholarship 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jawa Barat pada 

Tahun 2021-2022. Prestasi yang saya miliki yaitu Peserta 

dalam Undergraduate Business Case Competition yang 

diadakan oleh SBM ITB Tahun 2021 dan 10 besar 

Business Plan Competition yang diselenggarakan oleh 

Sekolah Vokasi IPB University Tahun 2022.  Setelah 

wisuda, saya berencana melanjutkan studi sampai 

berhasil menjadi seorang konsultan bisnis.

Setelah lulus dari SMAN 1 Cibinong, saya diterima 

di Program Studi Manajemen Agribisnis, Sekolah 

Vokasi IPB University melalui jalur masuk USMI. 

Saya bangga bisa kuliah di IPB University karena 

menjadi salah satu mahasiswa yang berhasil masuk ke 

salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. 

Citra Putri Alia 
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Agribisnis
IPK: 3,98
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Saya mendapatkan banyak teman yang suportif, 

positive-minded dan dosen yang mendukung penuh 

mahasiswa baik secara akademik maupun bimbingan di 

luar akademik. 

S
aya lulusan SMAN 3 Kota Tangerang Selatan, 

Banten. Kuliah di IPB University banyak sukanya, 

sedikit dukanya. Banyak hal dan ilmu baru yang 

saya dapat ketika berkuliah di kampus IPB University. 

Banyak hal baik yang dapat menjadi bekal kehidupan 

dan sangat mendukung diri saya untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi ke depannya.

Salah satu yang menjadi tantangan yaitu hidup mandiri 

di kota besar dan jauh dari orang tua. Pasalnya, dari 

kecil saya belum pernah hidup di tempat terpisah 

dengan orangtua. Tetapi hal ini juga menjadi sisi positif, 

yaitu saya dapat menjadi lebih mandiri dan mampu 

hidup dengan sangat baik di kota asing dan orang yang 

baru ditemui. 
Semasa kuliah saya pernah menjadi Anggota Terajin di 

Kepengurusan Akuntansi Angkatan 56, dan mengikuti 

dua organisasi yaitu Tax Center SV IPB University dan 

Kepengurusan Akuntansi Angkatan 56. 

Rencananya setelah wisuda, saya ingin bekerja dengan 

jenjang karir yang baik dan sesuai dengan yang 

diinginkan. Apabila terdapat kesempatan, saya ingin 

melanjutkan kuliah sarjana sambil bekerja. Saya ingin 

menjadi pegawai di Kementerian Keuangan dan 

memiliki puncak karir di bidang accounting finance.
Oleh karena itu, lulusan akuntansi memiliki peluang 

karir yang cerah. Lulusan akuntansi adalah orang-orang 

yang mampu menentukan keputusan terbaik di setiap 

kasus yang ditemukannya. 

Alasan saya memilih Program Studi Akuntansi  karena 

sejak kecil saya sangat suka dengan angka dan 

berhitung. Bagi saya, bidang ini memiliki nilai nyata dan 

didukung oleh data yang pasti dan akurat. Jurusan ini 

juga merupakan salah satu jurusan yang memiliki 

cabang ilmu yang luas. 

Riris Kharisma Fitriani 
Lulusan Terbaik Program Studi

Akuntansi
IPK: 3,97
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Saat memasuki tahun kedua perkuliahan, saya 

mendapatkan Beasiswa On Going hingga akhir 

perkuliahaan. Pasca kuliah, saya ingin menerapkan 

ilmu yang sudah saya dapatkan melalui program 

studi manajemen industri di lingkungan pekerjaan. 

Seiring dengan bekerja, saya ingin melanjutkan 

perkuliahan saya hingga mendapatkan gelar 

sarjana guna menunjang karir pada pekerjaan 

saya. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi salah satu 

bagian dari BUMN.

 

S
aya lulusan SMA Negeri 3 Batusangkar, 

Sumatera Barat. Waktu itu saya mengikuti 

seleksi  jalur masuk ke IPB University 

melalui Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer 

(UTMBK). 

Selain itu, karena saya berasal dari Sumatera Barat, 

saya juga merasakan bagaimana rasanya menjadi 

anak rantau yang jauh dari orang tua dan itu 

membuat saya menjadi anak yang mandiri. 

 

Kuliah di IPB University ada suka dan dukanya. 

Selama kuliah di Sekolah Vokasi IPB University, 

saya banyak menemui lingkungan baru dan juga 

teman-teman baru yang berasal dari berbagai 

daerah. Bertemu dengan orang-orang hebat yang 

ada di IPB University juga memberi saya motivasi 

untuk bisa menjadi seperti mereka serta 

menambah wawasan tentang dunia luar dan saya 

sangat mensyukuri hal itu.

Saya memilih program studi ini karena 

ketertarikan saya terhadap dunia perindustrian di 

Indonesia. Basic saya yang merupakan siswa sains 

di SMA membuat jalan itu semakin terbuka lebar. 

Rasa  rindu akan rumah di Sumatera Barat 

terkadang saya rasakan, namun saya dapat 

menghadapi itu karena mendapat dukungan dari 

teman-teman yang merupakan anak rantau juga. 

Dengan dukungan mereka, saya merasa bahwa 

saya tidak sendiri karena ada mereka yang 

menjadi keluarga kedua saya. Tantangan kuliah di 

IPB University baru saya rasakan ketika 

pemerintah mengumumkan untuk kuliah online 

karena situasi pandemi COVID-19. Saya sempat 

takut kalau kegiatan perkuliahan nanti tidak 

berjalan efektif. Namun, rasa takut itu saya hadapi 

dengan selalu menyimak apa yang dijelaskan oleh 

dosen dan mencatat hal-hal penting yang dapat 

membantu saya dalam proses kegiatan 

perkuliahan online.

Menurut pandangan saya, lulusan manajemen 

industri memiliki kesempatan kerja yang luas 

dikarenakan industri yang terus berevolusi di 

Indonesia. 

 

 

Dengan seiring berjalannya waktu perkuliahan, 

saya mulai mengenal dan mempelajari lingkup 

pada manajemen industri. Mulai dari belajar 

tentang perancangan, perencanaan serta 

pengendalian sistem produksi dalam industri yang 

berbasis manufaktur maupun jasa. Perkuliahan 

pada manajemen industri mengenalkan saya pada 

kegiatan produksi secara langsung melalui 

kegiatan Praktik Kerja Lapang. Tentunya ini 

menjadi sebuah keistimewaan menjadi mahasiswa 

manajemen industri. Saya menjadi melek akan 

kegiatan-kegiatan industri yang berlangsung.

Qorinatu Hasinah
Lulusan Terbaik Program Studi

Manajemen Industri  
IPK: 3,84
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Saya sangat mensyukuri dapat berkuliah di IPB 

University dan sangat mencintai kampus ini. Menjadi 

tantangan tersendiri selama kuliah di IPB University 

yaitu banyak waktu yang saya perjuangkan. Mulai dari 

perkuliahan yang tentunya banyak dikenali dengan 

tugas-tugas, kegiatan organisasi, rapat, dan sebagainya. 

Namun, semua tantangan ini yang menjadikan saya 

dapat mengembangkan semua potensi yang saya miliki 

dan saya selalu meyakini segala tantangan tersebut 

bukan untuk disesali tapi harus disyukuri.

S
aya berasal dari SMA Negeri 2 Balige yang 

terletak di Soposurung Balige, Sumatera Utara. 

Saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Vokasi 

IPB dengan jalur USMI. Saya berasal dari Air Molek, 

Kelurahan Tanjung Gading, Kabupaten Indragiri Hulu, 

Provinsi Riau

Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan 

sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Alasan 

yang mendukung saya memilih jurusan ini karena 

keistimewaan prodi ini dilengkapi dengan 

keteknikannya dan manajemen. Dengan demikian, saya 

ingin menciptakan lingkungan yang sehat dengan 

menggunakan prinsip keteknikan serta mengelolanya 

dengan baik. Dengan memilih program studi ini, maka 

saya mampu berkontribusi untuk melindungi 

lingkungan berbagai kerusakan dan potensi yang 

mengakibatkannya.

Selama berkuliah di IPB University, banyak hal yang saya 

dapatkan. Suka duka yang saya hadapi selama 

perkuliahan menjadi bagian sejarah dalam kehidupan 

saya selama menginjak bangku perkuliahan di IPB 

University. Suka yang saya dapatkan yaitu tentunya 

lingkungan IPB University menjadi faktor pendorong 

semangat belajar pada saat perkuliahan. Saya 

mendapatkan teman-teman yang baik dan saling 

mendukung. Saya juga dapat mengenali dosen-dosen 

hebat, kreatif dan super baik. Perkuliahan di Sekolah 

Vokasi IPB University juga sangat menyenangkan, saya 

bisa mendapatkan ilmu praktikum yang dapat 

menambah skill saya. 

Program studi ini dilengkapi dengan praktikum yang 

menyenangkan dan banyak terjun langsung ke 

lapangan sehingga dapat mudah dipahami untuk 

pengaplikasiannya.

Selama perkuliahan, saya tidak memiliki beasiswa, 

namun saya memiliki pencapaian untuk tingkat nasional 

pada perlombaan karya tulis ilmiah olimpiade vokasi 

indonesia dengan mencapai finalis 5 besar.

Rencananya  setelah wisuda, saya ingin melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih baik dan untuk cita-

cita terbesar saya yaitu ingin bekerja di BUMN pada 

bidang pertambangan.

Glad Narotama
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknik dan Manajemen Lingkungan
IPK: 3,95
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S
aya memilih program studi Analisis Kimia 

karena banyak mempelajari proses atau 

reaksi kimia yang berhubungan erat dan 

tidak bisa dipisahkan dari kehidupan makhluk 

hidup. Tentunya proses kimia tersebut sangat 

menarik perhatian saya untuk mempelajarinya. 

Dengan adanya bekal pembelajaran dengan 

proporsi praktikum yang lebih dominan, sangat 

membantu dan meningkatkan kompetensi untuk 

nantinya bisa bersaing di dunia kerja.

Keistimewaan Analisis Kimia yaitu pejuang laporan 

yang ambisius dan prospek untuk lulusan Analis 

Kimia sangat luas. Dengan demikian, saya dapat 

mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari 

kampus di dunia kerja.

Ilyas Ramdani 
Lulusan Terbaik Program Studi

Analisis Kimia
IPK: 3,89
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S
aya lulusan SMA Negeri 1 Tualang dan masuk 

IPB University melalui jalur beasiswa kerjasama 

Sekolah Vokasi IPB University dengan Minamas 

Plantation. Asal saya dari Perawang, Kabupaten Siak, 

Provinsi Riau.

Berkuliah di IPB University sangat menyenangkan 

dengan sistem pembelajaran yang terus upgrade 

seiring dengan perkembangan zaman serta tidak 

monoton sehingga sangat cocok dengan saya. IPB 

University sukses menjadi wadah untuk menjadi lebih 

baik dan lebih inovatif terutama dalam bidang 

perkebunan kelapa sawit.

Saya memilih Teknologi dan Manajemen Produksi 

Perkebunan sebagai jurusan yang menjadi teman 

dalam tiga tahun di IPB University ini. Prospek kerja 

yang tersedia dan berkaitan dengan basic manajemen 

serta teknologi yang dipelajari di jurusan ini cukup 

banyak. Hal yang dipelajari pun beragam terutama 

manajemen sumber daya dan pendalaman lebih 

spesifik komoditas kelapa sawit.

Saya berkuliah di IPB University dengan beasiswa 

penuh dari Minamas Plantation yaitu beasiswa BEST 

Program. Dulu, saat saya masih duduk di bangku SD 

dan masih suka main-main, dengan percaya diri saya 

katakan saya ingin menjadi polisi. But people change, 

now is no longer to say without consideration, there is 

a responsibility that I have to hold on to. 

Jadi rencana saya setelah ini adalah melanjutkan 

pendidikan ke strata berikutnya untuk menunjang 

karir saya terutama di dunia perkebunan. Saya bercita-

cita menjadi Area Controller/General Manager dalam 

kurun waktu kurang dari 15 tahun masa kerja.

Zoel Ananda Triadi
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi dan 
Manajemen Produksi Perkebunan

IPK: 3,95

S
aya lulus SMA pada tahun 2019. Saya kemudian 

melanjutkan studi ke Sekolah Vokasi IPB 

University melalui jalur USMI di Program Studi 

Paramedik Veteriner.

Kuliah di IPB University memiliki tantangan serta suka 

maupun duka tersendiri. Mulai dari memiliki keluarga 

baru yang berasal dari berbagai daerah hingga 

bertemu dengan dosen-dosen yang sangat 

membantu mahasiswanya dalam pembelajaran 

dengan sangat baik. 

 

 

 

Program Studi Paramedik Veteriner sudah tidak perlu 

diragukan lagi, terutama dengan akreditasi A. Tidak 

hanya itu program studi Paramedik Veteriner 

menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang tidak perlu 

diragukan lagi berkat dosen serta teman-teman yang 

sangat berjasa. 

Rencana pasca studi saya yaitu melanjutkan kuliah 

kembali dan mencari ilmu sehingga menjadi lebih 

kompeten dalam dunia kerja.

Bethania Gitta Putri
Lulusan Terbaik Program Studi

Paramedik Veteriner
IPK: 3,90
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Saya sangat senang bisa berkuliah di IPB 

University. Selama kuliah, saya banyak 

mendapatkan teman baru dari berbagai suku, 

bangsa dan budaya dari seluruh wilayah di 

Indonesia. Berkembang bersama di IPB University 

memperluas wawasan saya terhadap kondisi 

pertanian di Indonesia.

Banyak tantangan yang harus saya hadapi 

terutama dalam adaptasi terhadap lingkungan 

dan orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia 

yang menempuh pendidikan di IPB University.

 

Program studi yang saya pilih sangatlah unik. 

Tidak hanya belajar secara teknis, namun saya 

juga belajar berkomunikasi dan mengembangkan 

masyarakat dalam hal pertanian, peternakan dan 

perikanan secara langsung.

 

Rencana setelah selesai kuliah, saya ingin 

mengembangkan usaha di bidang pertanian 

terutama budidaya tanaman di lahan sempit 

(hidroponik). Saya juga ingin mengembangkan 

masyarakat Indonesia agar menjadi lebih maju 

dan sejahtera terutama dalam bidang pertanian. 

Cita-cita yang ingin saya capai adalah menjadi 

seorang Menteri Pertanian RI.

S
aya berasal dari SMA Negeri 4 Kabupaten 

Tangerang. Masuk IPB melalui Jalur USMI 

Sekolah Vokasi.

 

Mohamad Fiqri Setiawan 
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi Produksi dan Pengembangan 
Masyarakat Pertanian

IPK: 3,88
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