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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 29 September 2021, IPB University
kembali mewisuda 800 lulusannya sebagai sumberdaya
manusia yang berkualitas dan siap membangun sektor
pertanian dalam arti luas. Saatnya kini kita harus mampu
menggali keunikan sumberdaya kita sebagai sumber-sumber
pengetahuan baru yang harus kita sistematisasi menjadi ilmu
pengetahuan baru. Dengan demikian, suatu saat kelak kita
akan menjadi produsen ilmu pengetahuan, dan bukan
konsumen ilmu pengetahuan sebagaimana sekarang ini.
Dengan 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.

ALAMAT
REDAKSI

Biro Komunikasi
Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga
Telp. : (0251) 8425635, Email: humas@apps.ipb.ac.id

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 171.851 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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FOKUS

Pembekalan Karir Pra Wusuda
IPB University: Penguasaan Bahasa Asing
Penting untuk Eksistensi sebagai
Warga Dunia

Irdham Kusumawardana, alumnus Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University

berbagi pengalaman karirnya dalam Pembekalan Karir
Pra Wisuda Program Sarjana Tahap I Tahun Akademik
2021/2022, (27/9). Di hadapan ratusan calon
wisudawan, Irdham membawakan materi berjudul

Embrace Your Future Start from Now.

Menurutnya, sebagian besar lulusan menghadapi
beberapa kendala saat memulai karirnya. Salah satunya

adalah penguasaan bahasa asing. “Penguasaan bahasa
asing itu penting untuk menunjukkan eksistensi kita

sebagai warga dunia. Moment pasca kampus merupakan
saatnya untuk melesat jauh,” ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa dirinya adalah si pemburu
beasiswa. Irdham sering melakukan studi ke luar negeri.

Bahkan ada 15 kota di dunia yang pernah ia kunjungi.

“Saya kembali ke tanah air pada tahun 2012 dan bekerja

di sebuah perusahaan lokal sebagai product manager.

Sebagai fresh graduate, jika passion belum terbangun

maka tugas kita untuk membangun passion tersebut. Ini

berdasarkan pengalaman saya yang awalnya merupakan
sosok akademisi pindah menjadi seorang marketing,”

ujarnya.

Menurutnya, passion ini penting karena saat ini ada 1,8
juta wisudawan per tahun di Indonesia. Sehingga

kompetitornya banyak. Ditambah kondisi pandemi

COVID-19.

ada nilai yang harus diemban. Kita harus punya integritas.

Rekam jejak harus baik, untuk ibadah,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kemahasiswaan
dan Pengembangan Karir IPB University, Dr Alim

Setiawan memberikan pesan khusus kepada para calon

wisudawan. Menurutnya ada 3P dan 3C yang harus
dilakukan oleh wisudawan.

“Yaitu purpose, agar para wisudawan mampu untuk

menemukan tujuan atau cita-cita besar dalam hidup.

Passion salah satu jalan mengerjakan dan mencintai apa
yang dikerjakan. Dan persistence, bahwa kesuksesan itu

diraih dengan kegigihan. Penting untuk tidak pernah
menyerah, selalu semangat tinggi,” jelasnya.

Sementara untuk 3C-nya, lanjutnya, adalah character

yang kuat dan integritas disiplin. Character posisinya

berada di atas ilmu pengetahuan. “Selanjutnya ada

competence. Meski sudah selesai studi, upaya untuk

terus belajar harus ditingkatkan karena kompetensi itu
penting. Dan terakhir adalah contribution. Sebisa

mungkin kita memberikan warna di satu organisasi atau
institusi tempat bernaung. Kontribusi penting untuk
menjadi inspirasi dan teladan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, untuk meningkatkan kualitas

lulusannya, IPB University menggelar IPB Virtual Fair,
talkshow sharing sassion dan segala hal yang diperlukan
untuk menghadapi dunia kerja “Bagi para wisudawan
yang ingin mendapatkan informasi terkait beasiswa,

lowongan kerja, maupun talkshow terkait penguatan

“Kita harus menyusun rencana berikutnya. Inginnya
seperti apa. Cari strong why kita, apa yang membuat

semangat ketika kita mengawali hari saat bangun pagi.

kompetensi, IPB University akan menggelar event IPB
Virtual Fair 2021. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi

laman https://cda.ipb.ac.id/event,” tandasnya. (dh/Zul)

Selain itu, kita harus memiliki tujuan hidup. Manusia itu
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Tetap Berlangsung Khidmat, IPB University
Gelar Wisuda Tahap I Secara Daring

Masih dalam situasi pandemi, IPB University gelar
Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2021/2022, Rabu
(29/09). Upacara prosesi bersejarah tersebut digelar
secara hybrid dimana hanya jajaran pimpinan dan prosesi
serta perwakilan wisudawan yang hadir di Grha Widya
Wisuda (GWW), Kampus IPB Dramaga. Sementara
sebagian besar wisudawan mengikuti prosesi ini secara
daring.

Pengembangan diri juga diperlukan dengan mencermati
kebutuhan yang ada. Dikarenakan kebutuhan kompetensi
masa lalu berbeda jauh dengan masa kini. “Sebagi
seorang learner, sebagai seorang pembelajar maka sudah
saatnya kita terus perbaiki skill. Kita perbaiki kompetensi
kita agar kita tidak saja mampu beradaptasi pada
perubahan tapi juga bisa menjadi trendsetter perubahan,”
tambahnya.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria membuka acara
wisuda ini. Sebanyak 800 wisudawan yang terdiri dari
599 lulusan program pendidikan sarjana, 163 lulusan
program pendidikan magister dan 38 lulusan program
pendidikan doktor diwisuda pada kesempatan hari ini.
Dalam sambutannya, Prof Arif Satria menyampaikan lima
pesan bagi para wisudawan. Lulusan IPB University harus
menjadi pembelajar yang tangkas terutama di era
disrupsi 4.0. Kepekaan terhadap sinyal perubahan hanya
didapatkan dengan mental pembelajar yang diikuti
dengan growth mindset.

IPB University telah berupaya untuk memberikan peran
terbaik di masyarakat melalui added value dalam proses
perubahan. Moto IPB University memuat tiga kata kunci
penting yakni integritas, inovasi, dan inspirasi. “Moto
tersebut merupakan dasar bagi seluruh civitas akademika
IPB University untuk terus berpikir dan bertindak yang
mengarah kepada kemajuan,” imbuhnya.

Growth mindset, lanjutnya, adalah sikap yang mampu
menempatkan diri, memiliki optimisme dan kepercayaan
demi pengembangan diri. Kekuatan tersebut menjadi
modal agar mampu melakukan hal baru. "Saya berharap
bahwa alumni IPB University menjadi manusia
pembelajar yang memiliki growth mindset dan memiliki
orientasi pada future practice. Sehingga kita benar-benar
menjadi trendsetter perubahan,” kata Prof Arif Satria.
Kreativitas dan keberanian tinggi, menurutnya, menjadi
kunci utama future practice. Pembelajar juga harus
mampu menghubungkan titik-titik untuk membangun
jejaring. "Kemampuan tersebut merupakan salah satu
bentuk kecerdasan kontekstual. Bentuk kecerdasan baru
tersebut dapat mempertemukan berbagai kekuatan
sehingga suatu negara dapat maju,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa negara maju hanya diisi oleh
orang-orang yang berfokus pada future practice. Cara
mewujudkannya adalah melalui kolaborasi yang baik.

Penyerahan ijazah dilakukan secara simbolis kepada
perwakilan para lulusan masing-masing strata
pendidikan. Ijazah tersebut diberikan secara langsung
oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria, Wakil Rektor
bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr Drajat
Martianto beserta Ketua Senat Akademik, Prof Dodi
Nandika.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Himpunan Alumni IPB University, Ir Walneg S Jas
mewakili Ketua Umum HA IPB University turut
memberikan sambutan dalam upacara wisuda ini. Ia turut
berbannga dan berbahagia dapat menjadi bagian dari
Alumni IPB University. Terutama karena pola pendidikan
IPB University yang dinilai unik dan berintegritas tinggi.
"Atas nama Ketua Umum, saya ingin mengucapkan
secara resmi selamat datang kepada para alumni yang
diwisuda hari ini di HA IPB University, sebuah rumah
besar, keluarga besar IPB University untuk tempat kita
saling bersilaturahmi, bersinergi berkolaborasi serta
berkontribusi baik untuk alumni, almamater tercinta,
maupun bangsa dan negara ini," ujarnya.(MW/Zul)
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Terlepas dari tugas yang banyak, lingkungan kampus
IPB University sangat memberi pengaruh yang baik
untuk terus bersemangat dalam mengerjakan tugas
serta teman-teman yang suportif. Selama berkuliah,
saya mendapatkan beasiswa dari Asian Agri mulai dari
pemilihan program studi kampus hingga saya lulus
sebagai lulusan terbaik.
Berasal dari latar belakang seorang yatim piatu, tidak

Ferdinans
Lulusan Terbaik
Fakultas Pertanian
IPK: 3,82

S

aya berasal dari SMAN 1 Bogor. Bersyukur
kepada Tuhan saat saya berkesempatan kuliah
di Departemen Agronomi dan Hortikultura

(AGH). Banyak hal yang dapat saya pelajari dari para
dosen yang sangat berkompeten di bidangnya.

membuat saya berhenti dan putus asa untuk mengejar
jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.
Saat ini, saya sedang melanjutkan pendidikan
pascasarjana AGH IPB University sebagai salah satu
peserta sinergi S1-S2. Kuliah yang semakin berat,
jadwal kuliah serta tugas yang semakin padat menjadi
tantangan yang harus saya taklukkan. Terus menanam
semangat untuk memperoleh ilmu dan menjadi
seorang lulusan sarjana pertanian yang dapat
bermanfaat bagi bangsa dan negara.

yang canggih. Tapi, kalau sudah praktikum, itu artinya
akan ada laporan yang deadlinenya hanya sehari.
Apalagi kalau jadwal praktikumnya selesai jam lima
sore.
Selama kuliah, tantangannya adalah harus bangun
pagi, karena kuliah selalu dimulai jam 7.30! Setiap
Sabtu dan Minggu pasti ada ujian.

Desi Nurpremani Dermawan
Lulusan Terbaik
Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,92

Mahasiswa lain belum menjalani Ujian Tengah
Semester (UTS), kita sudah UTS duluan karena
banyaknya materi yang diujikan. Ya ampun. Meski
begitu, saya kangen juga dengan banyaknya ujian itu.
Tantangan yang lain adalah harus kuat mental. Ini

S

aya lulusan dari SMAS Harapan 1 Medan,

karena FKH IPB Univesity tidak main-main, sehingga

Sumatera Utara. Saya memilih Fakultas

lulusannya pun tidak main-main (unggul).

Kedokteran Hewan (FKH) karena saya tahu FKH

IPB University itu yang terbaik se-Indonesia. Apalagi

Rencana setelah lulus, saya akan melanjutkan ke

FKH IPB University memiliki Rumah Sakit Hewan

Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) di FKH IPB

Pendidikan yang tentunya paling keren!

University. Saya berharap bisa menjadi dokter hewan
yang bisa memperbaiki veteriner di Indonesia.

Saya sangat bersyukur bisa kuliah di FKH IPB University.
Kenapa? Karena kelasnya ber-AC! Pokoknya fasilitas
kelasnya paling mantap di FKH.

Kedua orang tua saya merupakan alumni IPB
University. Ayah saya bekerja di Holding PTPN dan ibu
saya seorang ibu rumah tangga. Saya anak kembar dan

Saya juga paling senang kalau ada jadwal praktikum.

ada adik satu (tiga bersaudara).

Saya bisa menggunakan fasilitas laboratorium FKH
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S

aya lulusan dari SMAN 1 Prembun, Kebumen,
Jawa Tengah. Saya diterima di IPB University
melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN). Semenjak SMA saya memang
sudah bercita-cita ingin masuk di IPB University karena
merupakan universitas unggulan di Indonesia
(Perguruan Tinggi Negeri Terbaik), terkenal akan
kampus inovasi dan prestasinya.
Alhamdulillah, saya bisa mewujudkan mimpi saya. IPB
University memberikan saya kesempatan untuk
menggali dan mengembangkan potensi diri, membuka
wawasan, menambah pengalaman dan menjalin
koneksi dengan teman-teman yang berbeda daerah
dari Sabang sampai Merauke. Selama berkuliah,
khususnya pada program studi Teknologi dan
Manajemen Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan (FPIK), Saya memperoleh banyak
pengetahuan terutama pada bidang perikanan tangkap.
Misalnya dalam merencanakan, melaksanakan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati
perikanan Indonesia.
Selain hal akademik, di sini saya juga bersyukur
bertemu dengan para dosen yang kompeten dan ahli
pada bidangnya. Mereka juga sangat mendukung
setiap potensi mahasiswa dan humble. Hal ini yang
membuat saya sangat senang dan nyaman bisa belajar
di program studi ini. Selama berkuliah saya
memperoleh beasiswa Bidikmisi. Saya anak pertama
dari empat bersaudara.
Selama berkuliah di Bogor, saya bisa berkenalan
dengan teman-teman yang dari berbeda latar belakang
dan daerah. Bisa memperoleh keluarga sesama
perantauan dan bisa belajar banyak hal baru yang
selama di desa saya tidak peroleh.

S

Elvanri Anggi Widianti
Lulusan Terbaik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,69
Misalnya adanya fasilitas laboratorium yang dulu di
sekolah saya hanya dapat mengenalnya dari buku,
setelah di IPB University saya bisa tahu bentuk dan cara
menggunakannya secara langsung.
Tantangan selama kuliah adalah pada hal pembagian
waktu. Padatnya kuliah di IPB University, adanya jam
praktikum, organisasi dan lomba-lomba (PKM, LKTI dan
lain-lain) yang diikuti, menuntut mahasiswa harus
pandai-pandai dalam membagi waktu agar akademik
kita tetap seimbang dan terjaga.
Saya adalah salah satu mahasiswa Program Sinergi IPB
University. Dalam jangka waktu dekat ini saya ingin
menyelesaikan studi jenjang S2 saya di Program Studi
Teknologi Perikanan Laut. Selanjutnya saya ingin
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

aya lulusan SMAN 5 Padang. Setelah lulus dari
SMA, saya memang bertekad untuk melanjutkan
pendidikan di Pulau Jawa.

Alhamdulillah, saya diterima di Program Studi
Teknologi Produksi Ternak, Fakultas Peternakan. Saya
memilih program studi tersebut karena saya suka
dengan hewan dan menurut saya akan lebih
menyenangkan jika kuliah menuntut ilmu dari hal yang
saya sukai.
Belajar ilmu peternakan juga menjanjikan karena
potensi dan tren bisnis peternakan akan terus
meningkat. Selain itu, Fakultas Peternakan IPB
University dilengkapi sarana dan prasarana yang
lengkap. Selain terakreditasi A oleh BAN-PT, Program
Studi ini juga telah terakreditasi A bertaraf internasional
oleh AUN-QA (ASEAN University Network-Quality
Assurance). Ini artinya program studi ini setara dengan
universitas lain di ASEAN.
Saya juga senang belajar di sini karena kami dibekali
ilmu oleh dosen-dosen yang baik dan kompeten di
bidangnya serta welcome untuk diajak berdiskusi dan
konsultasi. Selain berkuliah, saya aktif di lembaga
dakwah fakultas dan dakwah masjid. Kesan selama
perkuliahan, saya senang dengan lingkungan kampus
yang baik dan ramah. Senang bisa bergabung dengan
teman-teman yang baik selama berorganisasi dan
mengikuti kepanitiaan. IPB University juga menyediakan
spot-spot nyaman untuk belajar dan fasilitas yang
mendukung.

Nensy Tri Putri
Lulusan Terbaik
Fakultas Peternakan
IPK: 3,93
Tantangan selama perkuliahan, saya harus bisa belajar
memanajemen waktu dengan baik antara kuliah dan
organisasi. Apalagi dengan jadwal kuliah dan praktikum
yang padat, ditambah lagi dengan laporan-laporan
praktikum yang harus dikerjakan. Saat ini saya sudah
menjalankan studi S2 semester 3 di IPB University
melalui Program Sinergi.
Saya merupakan anak ketiga dari empat bersaudara
dan anak pertama yang menempuh pendidikan sarjana.
Ayah saya bekerja sebagai petani dan ibu saya
merupakan ibu rumah tangga. Alhamdulillah, selama
perkuliahan saya memperoleh beasiswa Bidikmisi, yang
mencakup biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya
hidup. Sehingga saya dapat mengurangi beban orang
tua saya.
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ilmiah dari dosen di Program Studi ini. Selain itu,
Program Studi Hasil Hutan telah mendapatkan
akreditasi internasional. Dosen-dosennya profesional
dan ahli di bidangnya masing-masing. Laboratoriumnya
cukup baik dan dapat menunjang segala sesuatu yang
diajarkan pada saat perkuliahan.

Rama Aditya Dharma
Lulusan Terbaik
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,87

S

aya berasal dari SMAN 1 Garut, Jawa Barat. Saat
itu saya memilih Program Studi Teknologi Hasil
Hutan awalnya dari pesan orang tua yang
menyarankan agar memilih program studi yang
berkaitan dengan kehutanan.
Ketertarikan saya pada Teknologi Hasil Hutan semakin
memuncak setelah membaca salah satu publukasi orasi

Menjalani perkuliahan pada tahun pertama adalah
tantangan terberat kuliah di IPB University saat itu. Pada
tahun pertama kami masih belum terbiasa dengan
segala hal, baik yang bersifat akademis maupun nonakademis. Diperlukan adaptasi yang baik agar proses
perkuliahan dan kehidupan di kampus dapat berjalan
dengan baik.
Kuliah di IPB University sangat menarik. Saya dapat
mempelajari berbagai macam hal, baik sesuai dengan
program studi maupun pertanian secara luas. Selain itu,
di IPB University juga saya dapat mempelajari berbagai
macam hal yang berkaitan dengan organisasi dan
kegiatan non-akademik lainnya.
Setelah lulus saya berencana mencari kerja terlebih
dahulu. Saya ingin mencari pengalaman baru yang
berbeda dengan perkuliahan. Selain itu, saya juga
berencana mencari beasiswa untuk melanjutkan studi
ke jenjang berikutnya.

S

aya lulusan SMAN 1 Bogor. Kuliah di IPB
University merupakan salah satu pilihan terbaik
saya. Banyak pembelajaran, baik di dalam kelas
maupun di luar kelas, yang membuka pengetahuan,
ketertarikan, dan kecintaan saya terhadap dunia
pertanian.
Pembelajaran kelas dan kegiatan organisasi yang
intensif kadang memakan waktu istirahat saya. Namun
saya sadar bahwa melalui kegiatan-kegiatan tersebut,
saya ditempatkan di luar comfort zone saya. Saya dilatih
untuk menjadi seseorang yang adaptable, resilient,
resourceful, helpful dan proactive dalam problem
solving. Pilihan program studi Teknologi Pangan IPB
University, berawal dari ketertarikan saya terhadap mata
kuliah kimia serta ketertarikan saya terhadap makanan
semasa SMA. Seiring berjalannya waktu, sambil
memperdalam pengetahuan tentang pertanian, saya
menyadari bahwa pangan bukan sekedar sebuah cara
untuk mengenyangkan perut. Namun juga sebuah cara
untuk membantu orang lain hidup lebih sehat.
Memegang misi membantu orang untuk hidup lebih
sehat melalui pangan, itulah yang membuat saya
memilih Program Studi ini di IPB University. Dengan
bantuan dosen-dosen yang sangat insightful dan aktif
membimbing mahasiswa, pada akhirnya saya dapat
mengembangkan skillset saya dalam bidang pangan
untuk mengejar misi saya. Selama kuliah saya mendapat
beasiswa Generasi Baru Indonesia dari Bank Indonesia.
IPB University, menurut saya, adalah salah satu tempat
dimana mahasiswa dapat melihat realita dari keadaan
pertanian Indonesia. Saya mendapatkan banyak
kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka.
Banyak sekali petani yang mengharapkan mahasiswamahasiswa Indonesia untuk membantu mereka di masa
depan. Ditempatkan pada kondisi tersebut, saya belajar
untuk selalu rendah hati dan memberikan bantuan
kepada orang-orang yang membutuhkan.

Ferdinandus Archie Pangestu
Lulusan Terbaik
Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,87

Kuliah di IPB University, tantangan terberat adalah
kuliah online. Semasa pandemi COVID-19, saya merasa
banyak sekali materi yang tidak saya dapatkan dengan
maksimal karena tidak ada pembelajaran tatap muka.
Selain itu, membagi waktu antara akademik dan
organisasi juga menjadi salah satu tantangan karena
intensitas di masing-masing bidang yang cukup tinggi.
Namun dengan berlatih time management dan
prioritizing, saya dapat mengatasinya dengan baik.
Rencananya setelah lulus saya akan melanjutkan studi
S2 di Belgia untuk mengasah skill aplikatif bidang
pangan. Seperti food engineering and business dan
juga food innovation and system. Orang tua saya
masing-masing memiliki latar belakang pendidikan
sarjana di IPB University. Ibu masih bekerja sebagai RnD
Manager di PT Sinar Meadow International Indonesia,
namun sudah mendekati masa pensiun. Sedangkan
ayah sudah pensiun.
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sangat pas-pasan. Saya bersyukur semasa kuliah, saya
pernah mendapat beasiswa dari READI Project periode
2018-2020.
Banyak suka duka saya alami selama berkuliah. Saya
harus berada jauh dari orang tua dan keluarga. Tapi
saya juga dapat memiliki teman dari berbagai suku
dan provinsi.

Muhammad Yusuf Sulaiman
Lulusan Terbaik
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
IPK: 3,91

S

aya berasal dari SMA Negeri 2 Palangkaraya,
Kalimantan Tengah. Saya tertarik untuk memilih
Program Studi (Prodi) Aktuaria karena saat itu
(tahun 2016) hanya IPB University yang membuka
Prodi S-1 Aktuaria. Selain itu, Aktuaria merupakan
salah satu cabang matematika yang mempelajari
banyak hal selain matematika, seperti statistik,
pemrograman, ekonomi dan lain-lain.
Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.
Ayah dan ibu saya merupakan lulusan SMA. Ayah saya
bekerja sebagai pekerja lepas dan ibu saya merupakan
seorang ibu rumah tangga. Penghasilan kotor ayah

Saya lulusan SMAS Taruna Nusantara. Selama empat
tahun di IPB University, selain mendapatkan ilmu, saya
juga memperoleh banyak peluang untuk berkembang.
Seperti mengikuti Kampus Merdeka Bank Indonesia,
menjadi Duta Inklusi Keuangan Indonesia,
memenangkan kejuaraan OMI Cabor Aerobik dan
masih banyak lagi.
Saya memilih Program Studi (Prodi) Ekonomi
Pembangunan karena prodi ini merupakan ilmu sosial,
namun terkenal dengan analisis kuantitatifnya yang
kuat. Di samping itu, saya juga menyukai isu-isu
ekonomi, terutama yang berkaitan dengan moneter
dan sektor ﬁnansial.
Tentu banyak tantangan yang saya hadapi selama
kuliah. Saya harus menyesuaikan dengan standar
belajar IPB University yang tinggi dan padat,
menyeimbangkan waktu belajar dengan waktu di luar
kampus, dan masih banyak lagi.
Namun, saya sangat bangga bisa belajar dan
berkembang di kampus ini. Tidak hanya dibimbing
oleh para dosen yang kualitasnya tidak diragukan,
saya juga dapat mengenal banyak teman dari latar
belakang dan sifat yang berbeda dan dapat berjuang
bersama di kampus ini.
Dukanya ialah di tahun terakhir, kuliah harus dilakukan
secara online, sehingga tidak bisa melakukan
perpisahan secara langsung dengan teman dan dosen.
Pesan untuk IPB University, semoga IPB University,
terutama Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) dan
Departemen Ilmu Ekonomi dapat terus berkembang
dan semakin maju.

Tantangan lainnya adalah saya perlu beradaptasi di
lingkungan yang benar-benar baru dan cukup
berbeda dengan lingkungan saya sebelumnya. Apalagi
mahasiswa asal Kalimantan Tengah sangat sedikit di
sini, jadi harus banyak berkenalan dengan teman baru.
Selain itu, saya harus ekstra berusaha dalam belajar
karena materi perkuliahan cukup berat.
Saya sangat senang, bersyukur dan bangga karena
dapat menjadi salah satu lulusan dari kampus terbaik
di Indonesia. Saya juga bersyukur karena mendapat
dosen-dosen yang suportif dan ramah serta teman
yang beraneka ragam.
Cukup banyak development yang saya rasakan baik
dari sisi kepribadian dan pengetahuan. Selama kuliah
saya juga berkesempatan mengeksplore diri dengan
mengikuti study visit ke luar negeri, mengikuti
beberapa kompetisi dan mengikuti organisasi kampus.
Setelah lulus, saya ingin mencari pengalaman dengan
bekerja. Jika ada kesempatan, saya ingin melanjutkan
studi dengan mengambil S-2 Aktuaria.

P
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Ref Marizka Dewi
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPK: 3,93
untuk teman-teman, semoga kita dapat sukses
bersama dan bertemu kembali di masa depan. Dan
pesan untuk adik tingkat yang sedang kuliah, tetaplah
semangat untuk kuliah di IPB University. Walaupun
berat, tapi pasti lelah tersebut akan terbayarkan.
Selama kuliah, saya juga menerima Beasiswa
Unggulan Bank Indonesia. Setelah lulus sarjana, saya
akan melanjutkan S2 melalui jalur fasttrack (yang saat
ini sedang saya lakukan) yang disebut Program
Sinergi. Saya juga berencana akan bekerja di sektor
ﬁnansial, terutama di bidang moneter atau analis di
sektor keuangan setelah lulus dari pascasarjana. Ayah
saya bekerja sebagai TNI-AD dan memiliki pendidikan
terakhir S3. Ibu saya adalah ibu rumah tangga.
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orang-orang hebat. Termasuk para dosen yang selalu
memberi pandangan baru serta teman-teman dengan
berbagai latar belakang cerita.
Seperti halnya cerita lain, perkuliahan tidak selalu
berjalan mulus. Misalnya saja saat terjadi perubahan
sistem pembelajaran tatap muka menjadi daring. Bagi
Program Stud saya yang terbiasa turun lapang ke
masyarakat, perubahan sistem pembelajaran ini tentu
cukup berpengaruh.

Siti Vina Rahma Septiani
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,82

Tantangan lainnya adalah saya harus mampu
mengembangkan skill komunikasi, me-manage tugas
dan menjadi pemimpin. Ini karena tugas di Program
Studi saya lebih banyak merupakan tugas kelompok.
Saya yakin ilmu yang saya dapatkan selama kuliah di

S

Program Studi Komunikasi dan Pengembangan
aya merupakan alumnus SMA N 1 Leuwiliang,

Masyarakat sangat berguna dalam menghadapi

Kabupaten Bogor. Saat kuliah, saya pernah

dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

mendapatkan beasiswa dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat, tepatnya saat masih di Program

Program Studi Komunikasi dan Pengembangan

Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) pada tahun

Masyarakat sangat unik. Banyak hal yang saya pelajari

2018.

di sini. Yakni komunikasi, ekologi, serta
pengembangan masyarakat. Setelah kelulusan ini, saya

Selama menjalani perkuliahan, saya mendapatkan

ingin bekerja di bidang komunikasi.

banyak pelajaran baru, baik dalam perkuliahan
maupun di luar ruang kuliah. Saya bertemu banyak

S

aya berasal dari SMAN 2 Kediri, Jawa Timur.
Pilihan studi saya jatuh ke Sekolah Bisnis IPB
University. Meski baru didirikan pada tahun 2015,

Sekolah Bisnis IPB University memiliki kualitas
pengajaran dan pelayanan yang sangat bermutu.
Terlebih lagi Sekolah Bisnis IPB University memiliki
fasilitas yang sangat memadai untuk menunjang proses
pembelajaran.
Di IPB University, Saya pernah mendapat beasiswa dari
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Selama
kuliah banyak relasi baru yang saya dapatkan, terutama
saat Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU). Di
PPKU, saya bertemu dengan banyak mahasiswa dari

Dicky Alfa Reza
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis
IPK: 3,92

daerah lain dan program studi lain. Saya juga bisa
belajar banyak hal dari mereka termasuk juga dosendosen yang sangat terbuka dalam berbagi ilmu dengan
mahasiswa.
Kuliah di IPB University bagi saya sangat menyenangkan
karena merasa sangat diperhatikan dan diberikan
support penuh oleh kampus. Selain itu lingkungan yang
sangat beragam membuat saya mendapat banyak

perspektif baru yang mungkin tidak akan bisa saya
dapatkan jika tidak di IPB University.
Saat ini saya sedang bekerja di salah satu startup yang
bergerak di social commerce. Setelah mendapatkan
cukup pengalaman di dunia kerja, rencananya ingin
melanjutkan studi S2.
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berkompeten dan mengayomi, teman-teman kuliah dan
tenaga kependidikan yang sangat mendukung.
Saat ini saya bekerja di Kementerian Perdagangan RI.
Saya menyelesaikan pendidikan magister saya di IPB
University setelah sebelumnya melakukan riset tugas
akhir dengan topik evaluasi berbagai kadar garam
terhadap performa dan kesehatan sistem urinasi kelinci
lokal.
Hal yang menarik dari penelitian ini adalah saya

Indra Satria Siburian
Lulusan Terbaik
Program Pendidikan Magister
IPK: 4,00

S

meneliti tentang kelinci yang merupakan aneka ternak
dan satwa harapan, cukup jarang untuk diteliti. Saya
belajar banyak tentang pengaruh garam terhadap
konsumsi pakan kelinci, pertambahan bobot badan,
konversi pakan dan memperkirakan pengaruhnya
terhadap sistem perkemihan (urinasi) kelinci. Penelitian

aya belajar di Program Magister (S2) Ilmu Nutrisi

ini sangat menarik.

dan Pakan, IPB University dalam lingkungan yang
sangat baik. Para dosen yang sangat

K

uliah di IPB University, khususnya Program
Pendidikan Doktor Ilmu Nutrisi dan Pakan (INP)
sungguh luar biasa. Seluruh pendukung
pembelajaran berintegritas tinggi dan saling membantu
satu sama lain sehingga mahasiswa dapat optimal dalam
pembelajarannya.
Saya penerima beasiswa Program Magister Menuju
Doktoral untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Dengan
beasiswa ini proses pembelajaran dari awal perkuliahan
S2 hingga selesai S3 dapat berjalan dengan baik.
Bertemu banyak orang-orang hebat seperti para
pembimbing saya (Prof Nahrowi, Prof Anuraga
Jayanegara, Prof Irmanida Batubara dan Dr Desianto)
yang membuat saya berkembang lebih baik lagi.
Banyaknya orang hebat yang ada di IPB University
memicu saya untuk lebih baik lagi.
Selain itu fasilitas yang ada di IPB University cukup
memadai sehingga proses pembelajaran, praktikum
hingga penelitian dapat dijalankan dengan lancar. Meski
ada kekurangan, namun hal ini dapat teratasi dengan
koneksi IPB University dengan beberapa instansi lain.
Rencana saya pasca studi S3 adalah mengabdi kepada
masyarakat khususnya dalam bidang pengajaran (dosen)
atau peneliti atau bahkan menjadi staf ahli di Kementerian
Pertanian dengan menggunakan seluruh ilmu yang sudah
didapat sampai saat ini.

Tri Rachmanto Prihambodo
Lulusan Terbaik
Program Pendidikan Doktor
IPK: 4,00
Harapannya adalah ilmu yang sudah diserap pada masa
kuliah dapat menjadi acuan bagi orang yang
membutuhkan dan pacuan untuk diri menjadi pribadi
yang lebih baik lagi.
Untuk IPB University, semoga menjadi universitas yang
lebih baik lagi, dari segi Sumberdaya Manusia (SDM),
fasilitas, koneksi dan lainnya. Untuk mahasiswa yang masih
kuliah, terus semangat. Ingat tujuan kuliah adalah untuk
menyelesaikan studinya. Tetapi juga tidak lupa untuk terus
berkembang dan bersosialisasi. Tetap berproses selagi
menjadi mahasiswa karena dengan status mahasiswa akan
lebih mudah untuk mencoba hal-hal baru.
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