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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 21 September 2022, IPB University
kembali mewisuda 800 lulusannya sebagai sumberdaya
manusia yang berkualitas dan siap membangun sektor
pertanian dalam arti luas. Saatnya kini kita harus mampu
menggali keunikan sumberdaya kita sebagai sumber-sumber
pengetahuan baru yang harus kita sistematisasi menjadi ilmu
pengetahuan baru. Dengan demikian, suatu saat kelak kita
akan menjadi produsen ilmu pengetahuan, dan bukan
konsumen ilmu pengetahuan sebagaimana sekarang ini.
Dengan 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 177.694 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

Para Calon Wisudawan IPB University
Mendapatkan Inspirasi dan Pembekalan
Karir dari Alumni

kebutuhan pasar. Serta mendapatkan data perkembangan
kinerja alumni di dunia kerja. Metodenya dilakukan

melalui pengisian dengan form kuesioner via email,

website tracerstudy.ipb.ac.id, telepon atau WhatsApp,”

jelasnya.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian
Perdagangan, Dr Kasan sebagai salah satu alumni
Fakultas Pertanian (Faperta) IPB University turut

memberikan inspirasi dan pengalaman karirnya kepada
para mahasiswa. Ia menceritakan sepak terjangnya

selama berkarir di dunia pertanian yang menurutnya
Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier
(Ditmawa PK) IPB University mengadakan Studium

Generale bagi para calon wisudawan Tahap I Tahun Ajaran

2022/2023 secara daring, 19/9. Dalam kegiatan ini, para

calon wisudawan mendapat pembekalan karir pra-wisuda
agar mendapat pekerjaan sesuai minat dan bakat.

Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University,

Dr Syarifah Iis Aisyah menjelaskan Program Tracer Study

Alumni. Penelusuran informasi alumni dapat digunakan
untuk meningkatkan dan menjamin mutu perguruan

tinggi. Menurutnya, program ini penting bagi para calon

wisudawan, karena akan memberikan dampak atas

penilaian ranking IPB University sebagai Perguruan Tinggi
Berbadan Hukum (PTNBH).

“Pemerintah dapat memberikan masukan untuk

meningkatkan persentase luaran kinerja, baik terkait
akademik pada perguruan tinggi masing-masing,
sehingga program ini sangat penting,” tuturnya.

Lebih lanjut Dr Syarifah Iis Aisyah menerangkan, tracer

study akan memberikan informasi seputar data karir dan
performa lulusan secara periodik setiap tahun.

Mengidentifikasi profil perusahaan pengguna lulusan
hingga relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja.

“Selain itu, juga mengidentifikasi profil lulusan dan

bidang ini sangat dinamis.

Motivasinya memperoleh pekerjaan di pemerintahan

awalnya karena ingin melanjutkan kuliah melalui beasiswa

pemerintah. Loyalitas, ketekunan, kejujuran telah

membawanya untuk menapaki setiap level karirnya.
“Cara berpikir secara sistematis merupakan bekal yang

sangat penting sebagai mahasiswa di perguruan tinggi.
Sehingga mampu beradaptasi dan memposisikan diri

dimanapun kita bekerja,” ujarnya terkait kemampuan yang

penting dimiliki oleh calon lulusan dalam menghadapi era
digitalisasi dan globalisasi.

Dian Novarina, Wakil Direktur Sustainability and

Engagement di April Group, yang juga alumni Fakultas
Pertanian IPB University berbagi tips bagi para calon

wisudawan untuk mempersiapkan karir. Menurutnya,

untuk sukses dalam berkarir, para calon lulusan harus

mampu menjadi pembelajar sejati berwawasan terbuka.

Dunia terus bertumbuh dan berputar tanpa batas, jumlah
competitor juga semakin banyak.

“Para calon wisudawan harus mampu menerawang

tujuan karir selama lima tahun ke depan sehingga lebih

terarah. Pengalaman berorganisasi atau riset juga akan
memberikan nilai tambah bagi kualitas diri,” tandasnya.
(MW/Rz)

mengkaji relevansi pelaksanaan kurikulum dengan

Wisuda-Ku | Edisi September/2022

Hal. 2

FOKUS

IPB University Kembali Mewisuda
800 Lulusan Baru

IPB University kembali mewisuda lulusan baru sebanyak

menyimpulkan bahwa kepercayaan ialah salah satu

800 orang. Terdiri dari 601 lulusan program sarjana, 175

modal untuk kemajuan suatu negara, terciptanya high

lulusan program magister dan sebanyak 24 lulusan

trust society. Untuk itu, terhadap wisudawan ia berpesan

program doktor. Prosesi wisuda dilaksanakan di Grha

untuk selalu menjaga kepercayaan, sebagai modal untuk

Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga, Bogor, (21/9).

berjejaring. “Good family, good friend, good job,”

Rektor IPB University, Prof Arif satria mengucapkan

sebutnya.

selamat kepada para wisudawan. Ia memulai pidatonya

Selain itu, Prof Arif mendoakan wisudawan agar

dengan sebuah pantun, “Masuk IPB sukailah STMJ (susu

mendapatkan pekerjaan yang dicintai. “Cintai pekerjaan

telur madu jahe), agar berat badan naik berkilo-kilo.

yang anda dapatkan. Apabila wisudawan telah mendapat

Setelah wisuda hindari STMJ, sudah tamat masih jomblo.”

pekerjaan, maka bekerjalah dengan passion, dengan hati.

Dari pesan pantun tersebut, Rektor IPB University ingin
menyampaikan bahwa sumber kebahagiaan yang banyak

Bekerja lebih keras dari orang lain, bekerja dengan
kegigihan.”

diharapkan adalah bersumber dari keluarga. “Basis

Terkait perubahan perilaku, ia menyampaikan isi sebuah

mendapatkan ketenangan, bahagia duniawi, bersumber

buku yang berjudul Atomic Habits. Buku ini menceritakan

dari keluarga. Harapannya para wisudawan adalah orang-

tentang tiga layer perubahan perilaku, yaitu what you get,

orang yang memiliki keluarga yang baik.”

what do you want to achieve dan what you do. “Ke-tiga

Selain itu ia pun menyebutkan kunci kebahagian dan
kesuksesan. Menurut Thomas Stanley, dukungan dari
pasangan hidup berada di posisi keempat setelah
kejujuran, disiplin dan mudah bergaul.
“Setelah memiliki keluarga yang baik, kedua adalah
pertemanan yang baik. Akan bertambah kebahagian
dengan mudah bergaul. Kepercayaan merupakan modal
persahabatan yang paling mahal. Juga modal untuk
membangun jejaring, karena antara trust dan network,
punya korelasi,” ujarnya.
Menurutnya, negara maju dengan tingkat kepercayaan
tinggi masyarakatnya adalah Jepang. Ia pun

layer ini merupakan hal mendasar dalam perubahan
identitas. Ketika karakter berubah, mindset pun berubah
diikuti worldview, paradigma tentang kehidupan,” tutur
Prof Arif.
Mewakili Ketua Umum Himpunan Alumni (HA) IPB
University, Fauzi H Amro, menyampaikan, alumni
merupakan potensi besar yang mampu mempengaruhi
masa yang akan datang. Menurutnya, alumni IPB
University sudah mengalami tempaan untuk selalu
adaptif, mandiri dan berinovasi. “Selamat bergabung di
Keluarga Besar HA IPB University. Kami menunggu
kontribusi berharga dari para wisudawan,” pungkasnya.
(dh/Rz)
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LULUSAN TERBAIK

hardskill setiap mahasiswanya. IPB University dikenal
sebagai miniatur Indonesia, membuat saya mampu
belajar dalam keanekaragaman melalui kehidupan
asrama, bertemu banyak keluarga baru dalam
organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.
Saat berkuliah, saya aktif di beberapa organisasi seperti
menjadi Duta IPB University dan Keluarga Himpunan

Fitri Damayanti
Lulusan Terbaik
Fakultas Pertanian
IPK: 3,89

S

aya berasal dari SMA Negeri 29 Jakarta. Saya
masuk ke IPB University melalui jalur Seleksi
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SBMPTN). Program Studi (Prodi) Manajemen
Sumberdaya Lahan menjadi pilihan saya. Saya
berkesempatan mendapat beasiswa Bidikmisi yang saat
ini dikenal dengan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah).

Mahasiswa Ilmu Tanah. Dua tempat tersebut
memberikan kesempatan saya untuk belajar mengenai
kepemimpinan, public speaking, social interaction
hingga bertemu banyak alumni luar biasa.
IPB University memberikan begitu banyak relasi serta
gengsi tersendiri untuk lebih siap menghadapi
kehidupan pasca kampus nantinya. Tantangan kuliah di
IPB University menjadi keistimewaan kampus ini,
karena saya dituntut menjadi mahasiswa yang agile
dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Banyak
skill yang akhirnya bisa saya pertajam, mulai dari time
management, komunikasi, bekerja dalam tim,
kepemimpinan , berﬁkir kritis, dan problem solving.

Prodi ini tidak perlu diragukan lagi karena telah
terakreditasi A nasional dan internasional dengan
kualitas lulusan luar biasa. Program studi ini dilengkapi
dengan enam divisi peminatan terperinci dan saling
berkaitan. Praktik pembelajaran yang saya dapatkan
super seru, dominan praktik lapang dengan fasilitas
dan pengajar luar biasa.

Setelah menyelesaikan program sarjana saat ini, saya
terdaftar sebagai mahasiswa program sinergi sehingga
masih harus menyelesaikan program magister di
Program Studi Ilmu Tanah. Saya bercita - cita menjadi
seorang dosen yang tetap berorganisasi, membuat
yayasan peduli lansia dan siswa putus sekolah supaya
dapat bermanfaat bagi manusia lainnya.

Kampus ini menyediakan begitu banyak fasilitas
mumpuni untuk mengembangkan softskill maupun

failure will set in. But for those who want to learn, it is
just a question of striving.
When I was little, I was always curious about all life
forms in existence. Studying veterinary medicine is like
a doorway ticket for me to explore all forms of life on
this planet. This is a living cosmos, we here as human

Tai Wei Ming
Lulusan Terbaik
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis
IPK: 3,96

S

beings just capture a little piece of life from mother
Earth. There is just one big life happening. How much
life we explore and experience within us will determine
what is the scope and scale of our life.
Frankly, I have not yet ﬁgured out what my life goals

tudying abroad at IPB University has given me
opportunities to experience a new country's
cultures, traditions, and to strengthen my

personal growth. Transitioning to university life and
peer pressure were certainly the challenges I had to
deal with at university life. I always made it clear that I
am going to school to learn. Because for the ones who
want to prove something, the sickness of success and

are. Because we can only set a goal according to our
present level of knowledge, it will be a meager goal
that is either borrowed from somebody or an
exaggeration of what we can think of right now as a
trend today. Always make myself have absolute
devotion and involvement in the process, depending
upon the times and the opportunities, I will go as far as
I go.
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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.
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

S

Mita Aprilia
Lulusan Terbaik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,96
Limbah, Konservasi, Amdal Perairan, Ekowisata Perairan,
Pengkajian Stok Ikan, dan masih banyak lagi. Saya aktif
mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen
Sumberdaya Perairan (Himasper).
Saat ini saya mengikuti Program Sinergi (fast track) S1S2, pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya
Perairan (SDP). Saya berharap bisa melanjutkan studi
sampai tingkat Doktoral (S3) hingga menjadi dosen
pada bidang kualitas air.

aya lulusan dari SMAN 47 Jakarta. Saya masuk
IPB University melalui jalur Seleksi Nasional
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Kuliah di IPB University memang penuh suka dan

dukanya. Sukanya adalah saya mendapati berbagai
pengalaman seperti bisa bertemu dengan orang-orang
hebat dan diajar serta dididik oleh dosen-dosen yang
memiliki segudang prestasi yang luar biasa. Berbagai
pengetahuan baru mengenai dunia pertanian
khususnya peternakan yang mungkin orang awam
tidak ketahui, juga saya dapatkan dengan berkuliah di
IPB University. Sementara, dukanya adalah harus siap
hidup mandiri karena jauh dari keluarga.

Ghina Chansa Chairunnisa
Lulusan Terbaik
Fakultas Peternakan
IPK: 3,96

Kuliah di IPB University adalah lingkungan yang baru
bagi saya. Tantangan yang saya alami yaitu saya
dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika
akademik maupun kehidupan sosial yang ada agar
dapat bertahan selama empat tahun berkuliah di IPB
University.
Alasan saya memilih Program Studi (Prodi) Nutrisi dan
Teknologi Pakan (NTP) adalah karena saat ini banyak
orang yang tertarik dengan gizi manusia, namun untuk
gizi ternak sendiri masih sedikit. Oleh karena itu, saya
menantang diri saya untuk lebih peduli dengan gizi
ternak. Hal ini karena ternak merupakan salah satu
pondasi penting bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi
protein hewani dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan demikian, diperlukan banyak ahli yang dapat

berkualitas dan saya ingin menjadi salah satunya. Di
Prodi NTP IPB University adalah banyak sekali dosendosen yang berkompeten untuk mendidik dan
memotivasi kami untuk dapat selalu memberikan yang
terbaik bagi kampus dan negeri.
Alhamdulillah saya mendapatkan Beasiswa Penerbit
Erlangga. Untuk prestasi nasional dan di kampus, saya
fokus berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Peternakan. Saat ini saya sedang menempuh
S2 di IPB University Prodi Ilmu Nutrisi Pakan dengan
Beasiswa Sinergi 2022 (Fast Track). Setelah lulus S2, saya
bercita-cita untuk menjadi nutritionist dan bisa
membangun peternakan.

membantu menghasilkan ternak yang sehat dan
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akademik dan nonakademik agar keduanya dapat
berjalan bersama bahkan bisa berprestasi. Saya
memilih Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan
dan Ekowisata karena tertarik dengan novel yang
pernah saya baca tentang isu perubahan iklim dan
lingkungan global. Program studi ini menjadi pilihan
yang tepat karena fokus mempelajari alam dan
lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati. Selain
itu, program studi ini juga menghadirkan sudut
pandang sosial dan kebijakan sehingga lebih

Anggita Utami Cahyaningtyas
Lulusan Terbaik
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPK: 3,93

komprehensif.
Selama kuliah, saya pernah mendapatkan beasiswa dari
Kemendikbud RI dan Yayasan Korindo. Prestasi yang
pernah saya raih adalah memperoleh pendanaan dari
Kemendikbud Ristek RI pada Pekan Kreativitas

S

aya alumni SMA Negeri 90 Jakarta dan
berkesempatan mengikuti jalur masuk ke IPB
University melalui Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Kuliah di IPB
University lebih banyak suka ketimbang dukanya. Masa
asrama merupakan salah satu momen yang penuh suka
karena meninggalkan kesan yang sangat kuat. Selain
itu, kegiatan praktik lapangan juga membekas karena

Mahasiswa (PKM) skema Gagasan Futuristik Konstruktif
(GFK) tahun 2021.
Setelah wisuda, saya ingin melanjutkan pendidikan
tingkat magister di IPB University dan mengikuti
program pertukaran pelajar. Saya ingin menjadi tenaga
pengajar dan tenaga ahli dalam bidang analisis
lingkungan, khususnya terkait spasial dan penginderaan
jauh.

selalu menghadirkan banyak pengalaman baru.
Tantangan selama kuliah di IPB University adalah
menjawab perihal bagaimana mengatur kegiatan

S

aya berasal dari Bogor dan merupakan lulusan
dari SMA Regina Pacis Bogor. Saya diterima di
IPB University melalui jalur Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama
berkuliah di IPB University, saya tertantang tidak hanya
mengembangkan kemampuan akademik tetapi juga
berusaha mengembangkan diri secara utuh.
Saya terdorong untuk memilih Program Studi Teknologi
Pangan karena sebuah ungkapan, “Selama manusia
tidak dapat berfotosintesis, maka mahasiswa ITP (Ilmu
dan Teknologi Pangan) tetap eksis.” Ungkapan tersebut
menunjukkan betapa dibutuhkannya lulusan ITP IPB
University. Terlebih lagi, Program Studi Teknologi
Pangan IPB University telah mendapat pengakuan

Nadine Kurniadi
Lulusan Terbaik
Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,96

secara nasional maupun internasional.
Saat ini, saya sedang melanjutkan studi di Program

berharap, gelar yang saya sandang dapat menjadikan

Studi Magister Ilmu Pangan, IPB University. Saya

saya pribadi yang bermanfaat bagi orang lain.
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Salmi Afah
Lulusan Terbaik
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
IPK: 3,89

S

aya merupakan alumni SMAN 4 Bogor dan saya
masuk IPB University melalui jalur Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN).

Selama berkuliah di IPB University, banyak suka duka
dan tantangan yang saya hadapi. Suka duka terbesar
selama berkuliah di IPB University adalah mengatur
waktu antara akademik dan non-akademik. Saya selalu
berusaha seoptimal mungkin dengan mendedikasikan
total waktu sesuai dengan porsinya masing-masing
berdasarkan kegiatan yang dilakukan sehingga
menjadi lebih fokus. Namun, dengan lingkungan
nyaman yang saya rasakan selama berkuliah,
menjadikan tantangan yang saya hadapi ini dapat
lebih cepat teratasi dan terselesaikan dengan baik.

Saya memilih Departemen Kimia di IPB University
karena merupakan salah satu ujung tombak kualitas
lingkungan dan juga produk-produk yang berada di
masyarakat. Proses kimia yang terlibat di dalamnya
menjadi amat penting dan menarik minat saya untuk
dipelajari. Departemen Kimia IPB University tidak
hanya berfokus pada kegiatan formal kuliah saja,
tetapi selalu ada wawasan tambahan terkait
penerapan kimia di lingkungan pasca kampus. Selain
itu, departemen ini menyediakan wadah untuk
mengembangkan potensi diri baik akademik maupun
non-akademik, baik dari kegiatan yang disediakan
oleh himpunan mahasiswa maupun disediakan oleh
departemen.
Saya bersyukur selama empat tahun kuliah, saya
mendapatkan Beasiswa Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Selama kuliah pula, saya mendapatkan pendanaan
proposal Program Kreativitas Mahasiswa bidang Riset
Eksakta (PKM RE) pada tahun 2021 dengan peran
sebagai ketua tim.
Pasca studi S1, saya ingin memperbanyak pengalaman
terlebih dahulu dalam lingkungan profesional. Jika ada
kesempatan lagi, saya ingin melanjutkan studi ke
jenjang yang lebih tinggi. Untuk cita-cita, saya
berharap dapat mengimplementasikan hal-hal yang
telah saya pelajari dan tekuni ke dalam dunia
profesional, yang tentunya juga dapat bermanfaat
baik bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar.

S

aya merupakan alumni SMA Negeri 9 Bekasi.
Saya menjadi mahasiswa IPB University melalui
jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN).
IPB university memfasilitasi dan mendorong
pengembangan hardskill serta softskill bagi
mahasiswanya melalui berbagai kegiatan, baik
akademik maupun non akademik. Oleh karena itu,
bagi saya, memiliki manajemen waktu yang baik
merupakan suatu keharusan dan tantangan yang luar
biasa untuk menjalankan perkuliahan dan
menyeimbangkan dengan kegiatan di luar
perkuliahan.

Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan menjadi
pilihan saya karena prodi ini dapat membuka sudut
pandang saya terhadap perekonomian, baik secara
makro maupun mikro. Dalam prodi ini, saya diajarkan
untuk menjadi seorang ekonom yang peka dan solutif
terhadap isu serta fenomena ekonomi yang terjadi.
Selama berkuliah, saya mendapatkan beasiswa
Peningkatan Prestasi Akademik oleh Kemenristek Dikti
(2019), serta Jabar Future Leaders Scholarship oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2020). Saya
mengucapkan terima kasih kepada para donatur
karena telah memfasilitasi dan mendukung saya untuk
meraih prestasi dalam kancah nasional, yaitu sebagai
Juara 2 National Sharia Economics Olympiad (2020)

Alia Nur Fauzan
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPK: 3,94
dan ﬁnalis National Economics and Management
Olympiad (2020).
Setelah menyelesaikan studi, saya berharap ilmu yang
telah dipelajari di program studi Ekonomi
Pembangunan dapat saya aplikasikan dan menjadi
suatu bentuk kontribusi positif untuk perkembangan
ekonomi Indonesia. Adapun cita-cita pribadi saya
setelah menyelesaikan studi ini adalah mampu
mensinergikan dunia akademik atau teoritis dengan
dunia industri dan praktis khususnya di bidang
ekonomi secara luas
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University. Namun, kuliah di IPB University memang
memberikan tantangan baru seperti banyak tugas
yang harus diselesaikan, ujian yang tentunya tidak
gampang, dan jauhnya jarak ruang kelas kuliah
menjadi tantangan untuk saya sebagai mahasiswa.

Baiq Wardani Hidayati
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,81

S

aya sekolah di SMA Negeri 1 Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya
bersyukur, karena saya diterima di IPB University
melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN).
Kuliah di IPB University memberikan kesan tersendiri
bagi saya. Adanya asrama di tahun pertama
perkuliahan mengajarkan saya bagaimana toleransi
diterapkan dalam kehidupan nyata dan bertemu
banyak teman baru dengan berbagai latar belakang
budaya dan bahasa. Suasana kampus yang asri dan
mendapat kesempatan bertemu dengan dosen-dosen
dan berbagi pengalaman bersama teman dan kakak
tingkat ikut mendukung perkuliahan selama di IPB

S

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat (SKPM) mengajarkan saya bagaimana
memandang segala sesuatu dalam kehidupan ini
secara holistik. Tidak hanya memandang dari satu
perspektif saja, namun harus mampu memandang dari
perspektif lainnya. Selama berkuliah di SKPM IPB
University, saya merasakan pengalaman yang seru dan
menarik dalam setiap materi perkuliahan yang
diajarkan. Turun lapang yang dilakukan setiap mata
kuliah memberikan pengalaman dan kesan tersendiri
untuk saya karena bisa mengeksplor banyak teman,
bertemu dengan banyak orang baru dan belajar
banyak hal dari setiap pertemuan dan diskusi yang
dilakukan.
Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Bidikmisi
selama berkuliah di IPB University. Beasiswa ini sangat
membantu dalam menunjang pendidikan saya di IPB
University. Saya pernah mengikuti Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM) bidang Riset Sosial Humaniora
(RSH) bersama empat teman saya pada tahun 2021.
Saya berencana untuk melanjutkan perkuliahan S2
demi mengejar cita-cita saya sebagai dosen. Berkuliah
di IPB University dan bertemu banyak dosen yang baik
dan kompeten membuat tekad saya untuk menjadi
dosen lebih besar lagi.

aya merupakan lulusan SMAN 5 Bogor. Saya
masuk ke IPB University melalui jalur Seleksi
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SBMPTN).
Berkuliah di IPB University memberikan banyak kesan

suka dan duka. Saya bisa bertemu dengan orang-orang
hebat baik dari dosen yang mengajar hingga temanteman perkuliahan. Duka yang saya alami yaitu sulit
untuk menyeimbangkan kegiatan akademik dan non

Izdihar Irbah
Lulusan Terbaik
Sekolah Bisnis
IPK: 3,84

akademik akibat banyaknya tugas yang diberikan.
Sejak kecil, jiwa wirausaha saya sudah ada dan menjadi
impian saya sejak dulu ingin menjadi wirausahawan.
Oleh karena itu, saya memilih Sekolah Bisnis IPB
University sebagai sarana saya menjadi individu yang
memiliki learning agility agar mampu menjadi
wirausaha yang bertahan di era disrupsi saat ini.

saya dipertemukan dengan dosen-dosen yang ahli di
bidangnya serta terbuka untuk diskusi. Di samping itu,
juga ada teman-teman yang keren dan memiliki

Kuliah di Sekolah Bisnis IPB University menempa saya

pemikiran yang open minded. Saya bercita-cita menjadi

untuk memiliki critical thinking dan growth mindset.

wirausaha yang tidak hanya berfokus pada money

Dengan demikian, menjadikan saya sebagai manusia

oriented namun juga bisa berdampak positif bagi orang

yang mampu adaptif dan kreatif terhadap perubahan

banyak.

yang ada. Selain itu, di Sekolah Bisnis IPB University,
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Ahmad Fausan
Lulusan Terbaik
Program Magister
IPK: 4,00

S

etelah lulus Sarjana di IPB University saya
melanjutkan program Magister dan
memilih program studi Teknik Sipil dan
Lingkungan. Saya memilih program studi tersebut
karena bidangnya yang sangat menarik dan
dibutuhkan sepanjang masa. Selain itu,
membutuhkan perpaduan pengetahuan,
keterampilan dan kreativitas dimana dapat
memberikan solusi bagi permasalahan dan
kebutuhan konstruksi.
Saya kuliah dengan beasiswa Sinergi S1-S2.
Selama kuliah, saya terbantu dengan sistem
pelayanan akademik dan fasilitas kampus yang
sangat lengkap. Alhamdulillah saya kuliah S1-S2
kurang dari lima tahun sudah mendapatkan dua
gelar.
Saya suka kuliah di IPB University karena
mahasiswa terbantu dengan fasilitas kampus yang
sangat lengkap seperti unggah materi dan submit
tugas dari Student Portal, akun zoom meeting
gratis, Gdrive unlimited, IPB Mobile, dan masih
banyak lagi. Selain itu, sistem layanan administrasi
mahasiswa sangat cepat terutama di Departemen
Teknik Sipil dan Lingkungan.

LULUSAN TERBAIK

Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan
merupakan bidang yang sangat menarik dan
dibutuhkan sepanjang masa. Oleh karena itu,
membutuhkan perpaduan pengetahuan,
keterampilan dan kreativitas dimana dapat
memberikan solusi bagi permasalahan dan
kebutuhan konstruksi. Keistimewaannya adalah
profesi yang dibutuhkan secara global khususnya
di Indonesia dan memiliki prospek kerja yang luas
sehingga saya dapat belajar ilmu-ilmu bidang
Teknik Sipil dan Lingkungan yang dipelajari dari
kampus.
Saat ini saya masih dalam proses Program
Magang Mahasiswa Bersertiﬁkat (PMMB) Barch I
tahun 2022. PMMB merupakan program magang
kerjasama antara BUMN dengan IPB University.
Rencana Pasca Studinya yaitu berkarir di BUMN
(sebagai pegawai tetap) dan jika belum tercapai,
akan lanjut studi S3 atau menjadi dosen.
Riset dalam tesis saya terkait Modiﬁkasi Algoritma
Sawah menggunakan program Soil and Water
Assessment Tools (SWAT). SWAT ini awalnya di
Amerika, namun dapat dikembangkan di
Indonesia. Model SWAT ini dirancang untuk
memprediksi dampak manajemen lahan terhadap
debit, sedimentasi, dan kualitas air dalam skala
Daerah Aliran Sungai (DAS).
Sisi menariknya dari tesis saya adalah saya dapat
memodiﬁkasi dari segi Hidrologinya sebab kondisi
hidrologi di Indonesia berbeda dengan kondisi
hidrologi di Amerika. Kita dapat memodiﬁkasi
algoritma source code yang menghasilkan
executable yang baru (telah dimodiﬁkasi). Riset ini
memodiﬁkasi Algoritma sawah (periode tanam,
waktu tanam, dan jenis tanaman) yang sesuai
dengan kondisi lapangan sehingga hasil keluaran
airnya (output) mendekati kondisi di lapangan.
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K

uliah Program Doktor di IPB University
merupakan salah satu kebanggaan bagi
saya karena termasuk salah satu
universitas terbaik di Indonesia. IPB University juga
masuk dalam peringkat QS World University dan
mempunyai kualitas sangat baik di tingkat global.
Banyak suka duka ketika saya menempuh
program Doktoral di awal perkuliahan. Basic
pendidikan yang saya tempuh selama S1 dan S2
sangat berbeda dengan yang saya tempuh ketika
S3 yaitu dari basic pendidikan statistika, terjun ke
bidang kesehatan hewan.
Saya menempuh Pendidikan S1 di Program Studi
Statistika Universitas Islam Indonesia dan
Pendidikan S2 di Program Studi Statistika Sekolah
Pascasarjana IPB University.
Basic pendidikan yang berbeda merupakan
tantangan besar bagi saya untuk dapat
mempelajari penyakit di bidang kedokteran
hewan. Mempelajari bidang ilmu yang baru
mengenai ilmu kesehatan hewan, khususnya
kesehatan masyarakat veteriner dan epidemiologi
merupakan tantangan bagi saya untuk dapat
mengaitkan ilmu statistika ke bidang keilmuan
kesehatan hewan. Perjuangan yang cukup berat
untuk dapat memahami istilah-istilah medis di
kedokteran hewan serta harus dapat memahami
dengan baik agar mampu menyelesaikan suatu
permasalahan dengan analisis yang tepat.
Saya memilih Program Studi Kesehatan
Masyarakat Veteriner (KMV) IPB University karena
merupakan salah satu prodi terbaik. Prodi ini juga
menjadi trend center (pusat acuan) dari seluruh
Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia. Kualitas
dosen KMV yang memiliki wawasan internasional

Roza Azizah Primatika
Lulusan Terbaik
Program Pendidikan Doktor
IPK: 4,00
dan nasional diantaranya menjadi komisi ahli
dalam bidang kesehatan hewan di Kementerian
Pertanian RI, menciptakan pembelajaran yang
disampaikan dalam keilmuan kesehatan
masyarakat veteriner selalu up to date.
Selama masa studi, saya mendapatkan beasiswa
dari Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia
Dalam Negeri (BUDI-DN) LPDP Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Saat ini saya
bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Gadjah Mada. Topik riset yang
saya ambil adalah mengenai penyakit African
Swine Fever (ASF) pada babi. Ketertarikan pada
riset ini adalah Penyakit African Swine Fever di
Indonesia merupakan penyakit yang baru muncul
pada pertengahan tahun 2019. Di samping itu,
hingga saat ini belum ada obat dan vaksin untuk
dapat mencegah penyakit ASF pada babi,
sehingga tingkat kematian pada babi akibat ASF
cukup tinggi dan dapat menyebabkan kerugian
bagi peternak babi.
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