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Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Kepada para wisudawan yang berbahagia, atas nama pribadi, pimpinan dan
seluruh sivitas akademika IPB, saya menyampaikan ucapan selamat kepada para
lulusan atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Ucapan selamat juga saya
sampaikan kepada keluarga dan handai taulan yang senantiasa memberikan
dukungan kepada para lulusan.
Hari ini IPB kembali mempersembahkan lulusannya sebagai sumberdaya manusia
yang berkualitas dan siap membangun sektor pertanian dalam arti luas. Dalam
situasi saat ini, kompetensi seseorang akan menentukan peran yang
bersangkutan di tengah masyarakat. Hal ini karena momentum kemajuan
teknologi, ekonomi, dan berbagai sendi kehidupan bisa datang secara mendadak
dan tidak sempat diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Siapa yang paling
kompeten dan paling siap menghadapi ketidakpastian semacam itu, akan
mendapat kesempatan paling besar untuk berperan di tengah masyarakat dan
menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesama.
Oleh karena itu, saya berharap para lulusan dapat mempersiapkan diri sebaikbaiknya dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang akan terus
berlangsung. Saya minta agar para lulusan terus-menerus meningkatkan
kompetensi, termasuk kemampuan berbahasa asing yang dibutuhkan untuk
menghadapi persaingan bursa tenaga kerja yang lebih ketat.
Pada wisuda tahap ini, IPB menyerahkan ijazah kepada 783 orang lulusan Program
Diploma. Satu minggu yang lalu IPB menjadi tuan rumah The 23rd Tri-U
International Joint Seminar and Symposium (IJSS) dengan tema “Asian
Contribution to the Sustainable Development Goals”. The 23rd Tri-U IJSS
merupakan acara bergengsi yang dihadiri oleh 10 perguruan tinggi dari tujuh
negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para
mahasiswa untuk mempunyai pengalaman internasional dengan memperkaya
pengetahuan dan memperluas pandangan mereka melalui pertukaran informasi
dari pengalaman ilmiah dan budaya untuk menciptakan perdamaian di dunia.
IPB sangat antusias dan berterimakasih telah diberikan kehormatan untuk
menjadi tuan rumah The 23rd Tri-U IJSS tahun 2016. IPB bergabung sejak tahun
ke-10 Tri-U, yakni tahun 2003 di Jepang. IPB juga konsisten ikut setiap tahun dan
selalu menjadi yang terbaik, maka IPB diterima sebagai founder ke-4 pada tahun
2009, yang kemudian menjadi tuan rumah pertama kali pada tahun 2012 dan
kembali menjadi tuan rumah pada tahun 2016.
Program Diploma IPB diberi kepercayaan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi
untuk menyelenggarakan program pionir Akademi Komunitas dalam
bentuk program studi di luar domisili (PDD) serta diploma dua (D2) dan
diploma satu (D1).
Tahap awal program ini dilakukan bersama dengan empat pemerintah daerah yaitu
Kabupaten Aceh Tamiang (Nanggro Aceh Darussalam), Kabupaten Enrekang (Sulawesi
Selatan), Kabupaten Lembata (Nusa Tenggara Timur) dan Kepulauan Yapen (Papua).

Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para lulusan
terbaik. Kepada alumni IPB saya berharap Anda dapat memberikan citra positif
bagi almamater. Saya sangat mengharapkan agar Alumni IPB dapat terus
meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang telah ada untuk kemajuan
almamater. Untuk diketahui bahwa sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB
telah memiliki 137.769 orang alumni yang tersebar baik di dalam dan luar negeri.
Kepada seluruh lulusan saya berharap dapat segera bergabung dengan Himpunan
Alumni IPB agar dapat semakin kuat dan kompak dengan semangat satu hati satu
IPB.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
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Fatmah Khoerunisa
Lulusan Terbaik Program Keahlian Manajemen Agribisnis
Alasan memilih kuliah di Program Diploma IPB, dikarenakan Program Diploma IPB
mampu menyelenggarakan program keahlian yang berkualitas, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat saat ini dan mendatang. Selain itu, Program Diploma IPB
mampu menghasilkan lulusan yang berkompetensi baik dan terampil untuk siap
bersaing dalam dunia kerja.
Selanjutnya saya memilih Program Keahlian Manajemen Agribisnis, karena dapat
mempelajari dan memperdalam ilmu di bidang bisnis dan pemasaran dari hulu
hingga hilir, khususnya bagaimana seseorang menjadi wirausaha yang mampu
mengelola bisnis secara terampil, kreatif dan profesional. Selain itu, juga dapat
mengembangkan belajar konsep dalam membangun bisnis, risiko dalam bisnis,
aspek-aspek yang mempengaruhi dalam bisnis dan evaluasinya.
Ilmu yang didapat di bangku kuliah akan diaplikasikan untuk membangun usaha
mandiri di bidang produk olahan pertanian atau industri kreatif yang sedang
berkembang saat ini. Harapan saya setelah lulus nanti, ingin mengembangkan
potensi menjadi wirausaha mandiri atau bekerja di perusahaan manufacturing
atau agroindustry baik dalam bidang manajemen atau pemasarannya.

Iqra Rizky Goranda
Lulusan Terbaik Program Keahlian
Teknologi & Manajemen Produksi Perkebunan
Saya tertarik untuk mengetahui dunia pertanian secara luas dan IPB dapat
memberikan perspektif baru kepada saya mengenai pertanian. Hal tersebut yang
menjadi alasan saya memilih IPB setelah lulus dari SMA Negeri 5 Tangerang. Saya
memilih Program Keahlian Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan (PK
TMP) karena saya ingin belajar lebih dari menanam tanaman, khususnya tanaman
perkebunan. Sehingga, ilmu yang saya peroleh dapat disalurkan ke masyarakat
luas.
Rencana setelah lulus akan melanjutkan studi dan Alhamdullilah saya sudah
menjadi mahasiswa S1 Alih Jenis Agribisnis IPB. Saya juga aktif di organisasi
Gabungan Mahasiswa Pertanian (Gamaperta) dan pada tahun kedua saya menjadi
Wakil Ketua Departemen Badan Pengawas Khusus. Saya berharap apa yang saya
dapat di Program Diploma IPB dapat saya berikan kepada masyarakat luas.(RF)

Selama menjadi mahasiswa saya aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Perguruan Tinggi (HIPMI) PT Bogor dari tahun 2014-2015 sebagai anggota. Pada
tahun 2012, saya meraih juara 2 pada lomba mading tingkat Jabodetabek. Asal
sekolah saya yaitu SMAN 1 Cibinong. (Awl)

Awanda Erna
Renisa Khairiyah Wianti
Lulusan Terbaik Program Keahlian Teknik Komputer

Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Purwakarta, saya memilih Program Diploma IPB,
karena IPB menjadi salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Selain
itu, sesuai dengan minat saya yang berhubungan dengan komputer, sehingga saya
memilih Program Keahlian Teknik Komputer. Rencana setelah lulus, ilmu yang
didapatkan sewaktu kuliah akan menjadi ilmu dasar dan modal untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang selanjutnya. Setelah lulus dari Program Diploma IPB saya
akan melanjutkan kuliah ke jenjang S1 jurusan Ilmu Komputer di IPB.(dh)

Nastiti Arum Puspawati
Lulusan Terbaik Program Keahlian Manajemen Informatika

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan perguruan tinggi yang telah berhasil
mencetak banyak lulusan berkualitas. Hal tersebut yang mendasari saya untuk
memilih Program Keahlian Manajemen Informatika (MI) Program Diploma IPB
setelah lulus dari SMK Negeri 1 Cibinong. Selain itu, PK MI merupakan jurusan yang
paling relevan dengan saya karena semasa sekolah di SMK saya mengambil
jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Selama kuliah di IPB saya bergabung di Micro
IT Community dan pernah menjadi Finalis Mahasiswa Berprestasi Diploma tingkat
Institut. Berkuliah di IPB membiasakan saya untuk bekerja dengan deadline dan
disiplin dalam segala hal. (RF)

Lulusan Terbaik Program Pendidikan Diploma II
(Program Diluar Domisili) Akademi Komunitas Enrekang
Saya lahir di Kabere, 07 Juli 1996, anak ketiga dari lima bersaudara pasangan
Kamba (Ayah) dan Zohrah Latonro (Ibu), berasal dari Kabere, Kec. Cendana, Kab.
Enrekang, Sulawesi Selatan. Saya memilih Program Keahlian Teknologi &
Manajemen Produksi Hortikultura IPB awalnya adalah pilihan yang biasa-biasa
saja karena memang pada saat itu belum banyak mengetahui ilmu pertanian. Citacita sebenarnya adalah dokter dan Alhamdulillah benar jadi dokter, “dokter
tanaman”. Namun setelah mengikuti masa perkuliahan beberapa bulan dan
melakukan studi lapang bersama beberapa kelompok tani sangat menyadari
bahwa kampung saya “Enrekang” yang terkenal dengan produk hortikultura
sangat membutuhkan tenaga terampil di bidang ini.
Saat itulah menyadari bahwa pilihan saya sudah tepat dimana Program Diploma
IPB merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan akreditasi
A+ dan memiliki sistem kurikulum perkuliahan 60 persen praktik dan 40 persen
teori lebih efektif dan cepat penyerapan ilmunya untuk meningkatkan
sumberdaya manusia (SDM) yang tangguh, terampil dan berkualitas.
Selain aktif dalam perkuliahan juga aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
sebagai bendahara umum periode 2014-2015. Saat ini menjabat sebagai
bendahara umum Unit Produksi PDD-IPB Akademi Komunitas Negeri
Massenrempulu. Ilmu yang didapatkan insya Allah akan diaplikasikan untuk
membantu siapapun yang membutuhkan. Rencana setelah kuliah ingin
melanjutkan studi ke jenjang D4 sambil merintis usaha. Saya adalah lulusan SMAN
5 Madiun (Awl)

Tahap II Tahun Ajaran 2016/2017
Rizki Anggreini
Rikza Farah Dibba Fahmi
Lulusan Terbaik Program Keahlian
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya
Saya memilih kuliah di Program Diploma IPB karena banyak praktik dari pada teori,
sehingga setelah lulus memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang
didapat. Menurut saya, IPB adalah perguruan tinggi pertanian terbaik sehingga
berkeinginan untuk kuliah di IPB.
Saya memilih Program Keahlian (PK) Teknologi Produksi dan Manajemen
Perikanan Budidaya karena saya punya mimpi untuk menjadi seorang pengusaha
ikan dan bisa membangun usaha restoran seafood. Jadi dengan berfikir masuk
dalam PK ini sudah menjadi langkah awal untuk mewujudkan masa depan dan
menggapai mimpi. Ilmu yang didapat di bangku kuliah, akan saya aplikasikan
dalam bidang perikanan. Jadi setelah lulus, hasrat terbesar ingin bekerja dulu di
bidang perikanan, kemudian melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Organisasi yang pernah diikuti di kampus yaitu menjadi anggota organisasi
Gamaperta, dan menjadi PJ Olimpiade Mahasiswa Diploma IPB (OMDI) cabang
olahraga catur mewakili PK. Prestasi akademik yang telah diperoleh yaitu dengan
mempertahankan IP sehingga tidak turun di bawah 3.50, selain itu mengikuti
OMDI catur mewakili PK dan masuk dalam lima besar serta mengikuti event
Diploma Got Talent Diploma IPB dan masuk final 8 besar. Saya adalah lulusan
SMAN 5 Madiun. (Awl)

Lulusan Terbaik Program Keahlian
Supervisor Jaminan Mutu Pangan
Saya memilih IPB setelah lulus dari SMA saya yaitu SMAN 5 Tambun Selatan karena
saya memiliki minat di bidang pangan. Saya ingin menjadi anggota FAO sehingga
Program Keahlian Supervisor Jaminan Mutu Pangan (PK SJMP) menjadi pilihan
pertama saya ketika mendaftar. Saya masuk melalui jalur USMI.
Setelah lulus saya ingin bekerja agar dapat melanjutkan kuliah tahun depan
dengan dana sendiri. Alhamdulillah setelah lulus saya langsung ditawari kerja di
salah satu industri minuman. Ilmu yang didapat sewaktu kuliah benar-benar
aplikatif di tempat kerja. Organisasi yang pernah saya ikuti saat menjadi
mahasiswa yaitu BEM Diploma IPB dan Mipro Mahasiswa Pangan dan Gizi
(Mapagi). Beasiswa yang pernah saya dapatkan yaitu beasiswa PPA.(RF)

Fani Triani Sulastri Sihombing
Lulusan Terbaik Program Diploma II (Program di luar Domisili),
Akademi Komunitas Yapen
Bagi saya kuliah di IPB dapat mengubah saya dan dapat meningkatkan kualitas
berpikir saya meski tidak lama yakni hanya dua tahun. Saya siap mengaplikasikan
ilmu yang telah diperolah dari Diploma IPB ke masyarakat, khususnya di wilayah
tempat tinggal saya di Yapen Papua. Saya berencana ingin melanjutkan kuliah ke
jenjang D4. Harapannya dengan bertambah Ilmu dapat semakin siap
mengaplikasikannya di masyarakat. Saya bertekad kuliah bukan hanya mencari
gelar semata.(dh)

Humaira Lu'lu Cherona
Lulusan Terbaik Program Keahlian Ekowisata

Alan Yonatan Langkeru
Lulusan Terbaik Program Pendidikan Diploma II
(Program Diluar Domisili) Akademi Komunitas Lembata

Saya lulus dari SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Saya memilih Program Diploma IPB sejak
awal semester akhir ketika kelas 3 SMA. IPB memiliki kelebihan tersendiri bagi
saya, karena IPB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di
Indonesia dengan prospek kerja yang sangat terjamin bagi lulusannya. Saya juga
menyukai cara belajar di IPB yang menitikberatkan kepada praktik, sehingga saya
mantap untuk memilih Program Diploma IPB.
Dunia pariwisata saat ini masih sangat kurang dalam bidang penelitian dan
perencanaan, padahal Indonesia memiliki daerah dengan sumberdaya wisata
yang berlimpah. Menurut saya, ekowisata merupakan kajian ilmu pariwisata
dengan sejuta manfaat sosial bagi manusia dan lingkungan. Cara saya untuk
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat yaitu melalui beberapa aksi kecil yang
diwujudkan dalam kegiatan praktik kerja lapang (PKL) yang telah saya lakukan di
Desa Kiarapandak dan Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di sana saya menginisiasikan pembentukan tiga buah
pranata sosial untuk masyarakat desa. Rencana saya setelah lulus adalah
melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu S1/D4.(dh)

Tertarik kuliah di IPB karena IPB selalu mengutamakan mutu, mengajarkan
kreativitas dan inovasi baru bagi mahasiswanya. Untuk itu saya mengikuti
Program Pendidikan Diploma II (Program Diluar Domisili) khususnya untuk
Kabupaten Lembata. Selain itu, jurusan yang saya pilih sesuai dengan potensi dan
program daerah Kabupaten Lembata untuk diaplikasikan pada obyek pariwisata di
daerah yang belum terekspos dan yang sedang dikembangkan. Ke depan saya
berencana melanjutkan ke D4/S1 Departemen Ekowisata di IPB.(dh)

Nurul Aliya Fauziah
Lulusan Terbaik Program Pendidikan Diploma II
(Program Diluar Domisili) Akademi Komunitas Aceh
*Saudari Nurul Aliya Fauziah tidak bisa dihubungi
hingga tulisan ini diterbitkan.

