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SAMBUTAN REKTOR
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.
Pada hari Rabu, tanggal 9-10 November 2021, IPB University
kembali mewisuda 568 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 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.
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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.
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 173.020 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 harihari mendatang menyongsong kejayaan IPB dan Bangsa
Indonesia.
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Calon Wisudawan Sekolah Vokasi
IPB University Mendapatkan
Pembekalan Karir Secara Daring
Ditmawa PK IPB University berkesempatan untuk
memberikan pengetahuan terkait persiapan dan
eksplorasi karir bagi para calon wisudawan. Menurutnya,
penting bagi para calon wisudawan untuk
mempersiapkan rencana jenjang karir. Tidak sematamata hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Karir bersifat
jangka panjang dan seharusnya sejalan dengan nilai dan
minat yang dimiliki.
“Penurunan dan penggantian berbagai jenis pekerjaan
menjadi ancaman yang terjadi saat ini. Maka para lulusan
harus mampu menghadapi perkembangan era VUCA
(volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) yang
semakin sulit diprediksi. Kekuatan nilai harus ditanamkan
sehingga tidak cepat tergerus jaman dan teknologi,”
ujarnya.

Ia menambahkan bahwa karakter visioner dan
berintegritas menjadi modal utama bagi para lulusan
untuk mengawali karir. Kebiasaan baik akan
memunculkan karakter yang baik.
Harapannya, pengalaman di IPB University menjadi dasar
Para calon wisudawan Sekolah Vokasi IPB University
tahun akademik 2021/2022 mendapatkan pembekalan
karir. Acara daring ini digelar atas kerjasama Direktorat
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (Ditmawa PK)
dan Sekolah Vokasi IPB University dalam Studium
General Pra Wisuda Sekolah Vokasi, (08/11).
Pembekalan ini adalah upaya untuk meningkatkan
kapasitas para calon wisudawan dan memperoleh skill
yang lebih baik dalam mencapai karir dan kewirausahaan.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Vokasi IPB University, Dr Bagus Priyo Purwanto
menyebutkan para calon wisudawan sudah sepatutnya
bangga menjadi lulusan Sekolah Vokasi IPB University.
Menurutnya, Sekolah Vokasi IPB University merupakan
salah satu institusi pendidikan vokasi terbaik di
Indonesia. Namun, nama besar IPB University tidak cukup
untuk menghantarkan diri menuju kesuksesan.
Ia menambahkan bahwa masih banyak yang harus
dipelajari, terutama terkait interpersonal yang baik.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi
para calon wisudawan dalam mengarungi kehidupan
pasca kampus.
“Setelah pandemi, saya harap para lulusan dapat
beraktivitas lebih normal lagi sehingga kemampuan
untuk menunjukkan diri sebagai Alumni IPB University
menjadi lebih terbuka lebar,” tuturnya. Nur Fajri
Rahmawati, Senior Manager Recruitment and Training di

dan modal untuk menggapai karir impian.
Penting juga, lanjutnya, untuk menggali keunikan dan
minat dalam menentukan jenjang karir. Jenjang karir akan
berpengaruh dan sebanding terhadap keuntungan yang
akan diterima.
“Maka harus sambil digali lagi passion kita apa, karena
namanya karir itu impian bukan sekedar pekerjaan. Tetapi
bekerjalah di bidang yang kita minati dan lakukan secara
maksimal. Tingkatkan juga tanggung jawab serta berikan
nilai dan manfaat. Dengan begitu, kita akan senantiasa
berkembang dengan karir tersebut,” ungkapnya.
Tidak ketinggalan, turut hadir M Z Akbar, alumnus
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB University
tahun 2004 yang kini berkarir sebagai Indonesia CP Site
Lead di Bayer Corp Science.

Ia menjelaskan bahwa growth mindset merupakan salah
satu kunci bagi para lulusan agar bertahan dan mampu
beradaptasi. Menurutnya, berbagai skill yang dibutuhkan
berpusat pada kekuatan visi. Para lulusan harus memiliki
kelincahan dan terus mendorong pengembangan diri.
Penting juga untuk mempersiapkan mental agar mampu
beradaptasi baik sebagai karyawan maupun pengusaha.
“Growth mindset ditambah bakat dan sikap menjadi
penggabungan antara kemampuan dan prestasi. Selain
itu, kemampuan berkomunikasi yang didukung dengan
drive mindset, maka ini yang akan mendukung para
lulusan dalam menghadapi dunia VUCA,” jelasnya.
(MW/Zul)
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Sekolah Vokasi IPB University
Melepas 568 Wisudawan

Wisuda Program Pendidikan Sekolah Vokasi IPB University
Tahap II Tahun Akademik 2020/2021 digelar secara daring
(10/11). Dalam acara bersejarah ini, dilepas sebanyak 568
wisudawan.
Prof Arif Satria, Rektor IPB University secara resmi
membuka sidang terbuka dalam rangka wisuda tersebut
dan memberikan selamat kepada para wisudawan.
Ia berpesan kepada para wisudawan untuk tidak lelah
dalam mengembangkan diri. Di tengah disrupsi yang besar
dan penuh ketidakpastian, lulusan dituntut untuk menjadi
pembelajar yang lincah dan tangguh.
“Oleh karena itu, IPB University berupaya untuk
menciptakan ekosistem yang kondusif untuk menjadikan
lulusan sebagai agile learner,” tuturnya. Ia menambahkan,
para lulusan diharapkan memiliki kepekaan terhadap
sinyal-sinyal perubahan. Hanya pembelajar sejati yang
mampu merespon berbagai perubahan yang ada. Tentunya
disikapi dengan penuh optimisme dan kepercayaan diri.
“Meningkatkan mindset sebagai kekuatan diri dan
mengembangkan mindset yang terus tumbuh berkembang
seiring perkembangan jaman sangat penting. Mindset
yang kaku atau fixed mindset sudah tidak relevan dengan
perkembangan dunia saat ini. Sedangkan growth mindset
menjadi modal utama untuk mampu beradaptasi terhadap
berbagai tantangan,” imbuhnya.
Menurutnya, saat ini ada tiga mega disrupsi. Yakni
perubahan iklim, revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID19 sudah di depan mata. Hal tersebut merombak tatanan
dunia dan menjadikan seluruh masyarakat dunia memiliki
kesempatan belajar yang sama.
“Semakin kita cepat belajar, semakin kita cepat merespon
perubahan. Semakin banyak kita berlatih dan berstrategi
maka kita akan menjadi pemenang. Artinya mega disrupsi
ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi

pemenang bila kita bisa merespon dengan baik,”
tambahnya.
Pada kesempatan ini, drh Sukma Kanajaya, MM Direktur
PT Kaverza Media Solusi mewakili Ketua Umum Himpunan
Alumni (HA) IPB University turut memberikan inspirasi
kepada para wisudawan. Ia mengucapkan selamat dengan
penuh rasa bangga kepada para wisudawan yang sudah
melewati pendidikan vokasi. Ia turut menyambut hangat
bergabungnya para lulusan di HA IPB University.
Harapannya, para wisudawan akan menciptakan berbagai
karya dan pengabdian cemerlang pada kehidupan pasca
kampus. Ia yakin para lulusan mampu menghadapi
petualangan menuju kesuksesan karena telah ditempa di
ladang persemaian benih yakni IPB University.
“Sebagai alumni, saya juga merasa beruntung bisa
berkuliah di IPB University. Dengan keunikannya, sistem
perkuliahan di IPB University telah mengantarkan saya
menjadi lebih adaptif di lingkungan kerja, lebih mandiri dan
kreatif dalam menghadapi berbagai macam persoalan,”
ungkapnya.
Ia juga merasa terbantu dengan adanya jejaring di HA IPB
University. Dari jejaring tersebut, ia mengaku mendapat
beasiswa magister. Dengan bekal dari IPB University, ia
juga dapat berkarir di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
sektor telekomunikasi selama dua belas tahun. Sinergi dan
kolaborasi sesama alumni juga telah membantunya dalam
mengembangkan portofolio kerjanya. Baik di bidang
marketing, advertising, manajemen, hingga klinik hewan.
“Pesan saya kepada para wisudawan, rajinlah
bersilaturahmi dengan sesama alumni. Kembangkanlah
jaringan kalian dengan para alumni. InsyaAllah dengan ini
akan membantu kesuksesan kalian di masa yang akan
datang,” jelasnya. (MW/Zul)
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dengan nama program studi tersebut. Setelah
menjalani perkuliahan, saya semakin tertarik dan
bisa mempelajari perancangan dan perencanaan
baik industri manufaktur maupun jasa.
Saya sangat senang kuliah di IPB University. Di
sini saya bisa bertemu dosen dan teman-teman
dari berbagai wilayah Indonesia sehingga bisa

Viaz El-Qaisara
Lulusan Terbaik
Program Studi Manajemen Industri
IPK: 3,98

memperkaya jaringan silaturahmi.
Kuliah di IPB University harus menyesuaikan diri
dengan kondisi baru seperti pembelajaran dan
sosial yang sangat berbeda, tetapi karena itu saya

A

University dan bisa mendapat pengalaman-

pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya,

pengalaman baru di kampus ini.

setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang

sal sekolah saya dulu dari SMA Negeri 2

bisa upgrade diri saya.

Madiun. Saya sangat bersyukur bisa

menjadi bagian keluarga besar IPB

Rencana saya setelah lulus adalah ingin mencari

yang lebih tinggi.
Awalnya saya tidak mengetahui apa itu
manajemen industri, saya memilih karena tertarik

tersebut membantu saya mengingat dan
memahami konsep dari suatu materi karena
penulisan laporan memerlukan literatur atau
referensi. Hal ini memaksa saya untuk terbiasa
membaca berbagai literatur dan membuat saya
merasa semakin mudah memahami materi.
Sistem pembelajaran dan lingkungan belajar

Maylin Suryaningsih
Lulusan Terbaik
Program Studi Analisis Kimia
IPK: 3,88

P

yang baik juga memudahkan saya dalam
mempelajari materi. Hal ini karena para staf
pengajar dan rekan-rekan kuliah sangat
mendukung sehingga saya merasa semuanya
baik-baik saja selama saya berkuliah di IPB

rogram studi Analisis Kimia dikenal

University.

mahasiswa dengan program studi yang

memiliki agenda praktikum dengan

laporan yang selalu menanti. Laporan praktikum
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belakang dan budaya yang berbeda. Dengan
dosen-dosen di IPB University sangat mendorong
mahasiswanya untuk berpikir out of the box.
Tidak hanya itu, persaingan antar mahasiswa yang
cukup kompetitif namun tetap sportif menjadi
tantangan tersendiri untuk saya.
Selain itu, saya memiliki kesempatan untuk
menimba ilmu dari dosen-dosen yang memang

Rubiyanto Irsan
Lulusan Terbaik
Program Studi Paramedik Veteriner
IPK: 3,79

S

ahli dan kompeten di bidangnya. Selama
berkuliah di IPB University, proses
pembelajarannya juga ditunjang dengan fasilitas
perkuliahan dan praktikum yang cukup.

aya berasal dari SMAN 2 Kota Serang,

Tak bisa dipungkiri tugas-tugas yang diberikan

Banten. Saya memilih program studi

cukup banyak, tetapi dengan cara ini membantu

Paramedik Veteriner karena dunia

mahasiswa untuk lebih memahami materi.

kesehatan hewan adalah bidang yang saya minati
sejak dulu.

Rencananya, setelah lulus saya akan bekerja pada
bidang yang sesuai dengan keilmuan dan minat

Kuliah di Sekolah Vokasi IPB University memberi

saya yaitu di dunia kesehatan hewan. Harapannya

kesempatan bagi saya untuk bertemu teman-

saya bisa terus memberikan kontribusi pada

teman seperjuangan dari berbagai daerah di

dunia.

Indonesia maupun negara tetangga dengan latar

S

ebelum masuk Sekolah Vokasi IPB
University, saya sekolah di SMA Negeri 1
Tualang, Siak, Riau. Saya sangat bersyukur

bisa masuk Sekolah Vokasi IPB University dan
mendapatkan Beasiswa ikatan dinas dari PT
Minamas.
Melalui Program Studi Teknologi dan Manajemen
Produksi Perkebunan, saya merasa peluang
kerjanya lebih luas ke depannya. Saya juga bisa

Rezki Aulia Fahleﬁ

mempraktikkan ilmu saya di lahan sendiri di sini.

Lulusan Terbaik

Tidak hanya itu, keunggulannya adalah lebih
spesiﬁk mendalami tentang tanaman sawit.

Program Studi Teknologi dan
Manajemen Produksi Perkebunan
IPK: 3,95

Selain itu, saya sangat senang bisa berkumpul
dengan teman-teman yang bersemangat

pembimbing saat bimbingan Tugas Akhir. Tetapi

menuntut ilmu dan bersyukur bertemu dengan

Alhamdulillah tugas berjalan dengan lancar.

dosen-dosen yang hebat sehingga saya bisa
menyelesaikan pendidikan dengan baik. Akan
tetapi di masa pandemi membuat saya tidak bisa

Setelah lulus, saya akan langsung bekerja di PT
Minamas yang memberikan saya beasiswa.

bertemu langsung dengan dosen-dosen
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