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PRESTASI DAN PENGHARGAAN 

Penyaji Seminar Bisnis Terbaik Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen – IPB – 2014 

Staff of The Year Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Agribisnis (HIPMA) – 2013  

Juara 1 Jago Dagang Klub Mega Entrepreneur Asrama TPB IPB – 2011   

 

PENGALAMAN DAN PENCAPAIAN 

2014 Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Agribisnis (HIPMA) Kordinator Acara Graduation Day 

Sebagai koordinator Hari Pelepasan Wisuda untuk departemen saya, saya ingin memastikan bahwa 
semua wisudawan dapat memiliki momen terbaik pada hari kelulusan mereka. Saya mempersiapkan 
konsep acara yang berbeda pada setiap tahap, mulai dari tema acara, tempat, dekorasi, pengisi acara, 
hingga suvenir untuk wisudawan. Saya menghubungi semua wisudawan untuk mengundang dan 
memastikan hadir pada acara pelepasan wisuda. Saya juga bergabung dengan divisi lain untuk 
mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk acara ini. Selama acara, saya 
mengkoordinasikan Divisi LO untuk mengumpulkan wisudawan ke tempat yang telah disediakan untuk 
menikmati acara tersebut. Sebagai hasilnya, para wisudawan dapat merasakan apresiasi wisuda yang 
mengesankan. 

 

2014       Infofranchise Business Concept Exhibition     Sop Duren Lodaya-Sales Promotion Event 

Saya bertanggung jawab mempromosikan bisnis waralaba Sop Duren Lodaya kepada semua pengunjung. 
Selama bekerja, saya dan partner saya menjelaskan syarat dan ketentuan jika menjadi franchisee dari Sop 
Duren Lodaya. Saya juga meyakinkan franchisee dengan semua keuntungan yang bisa diperoleh. Selama 
acara, banyak pengunjung tertarik.  

 

2014  Bisnis Baju Rajut                 Seller 

Saya pernah usaha menjual pakaian rajut. Saya punya dua pemasok dari Bandung. Saya menjual pakaian 
rajut untuk belajar bagaimana mengelola usaha kecil sendiri. Saya mencoba untuk menjualnya di kampus. 
Saya mendapat banyak pengalaman seperti bagaimana mendapatkan pelanggan, cara mengatur harga, 
dan yang paling berguna adalah bagaimana dapat menjaga keberlanjutan bisnis, sampai sekarang saya 
selalu ingin mencoba menjalankan dengan lebih baik. 

 

2014  Entrepreneurial Experience      Business Empowerment Team 

Di departemen agribisnis, ada matakuliah pengalaman kewirausahaan sebagai media bagi mahasiswa 
untuk belajar membangun sebuah bisnis. Tim saya dan saya memilih pemberdayaan bisnis untuk 
meningkatkan keterampilan bisnis kami. Kami memutuskan untuk memberdayakan Kue Simping Saridona, 
yaitu makanan ringan tradisional sebagai oleh-oleh. Dalam hal ini, saya bertanggung jawab untuk 



berkordinasi dengan "LPPM IPB" menjelaskan bahwa bisnis ini prospektif. Tim saya dan saya juga 
bernegosiasi dengan pemasok tepung dan pemasok plastik untuk mendapat harga yang lebih murah. 
Selain itu, kami belajar membangun image product kue simping yang tidak hanya makanan ringan 
tradisional yang disukai oleh masyarakat lokal tetapi juga disukai oleh wisatawan asing.  

 

2013   Asrama Putri Dramaga                           Bendahara Umum   

Sebagai bendahara umum, saya bertanggung jawab mengelola pemasukan dan pengeluaran asrama. 
Selain itu, saya juga bertanggung jawab melakukan pembelian kebutuhan asrama. Untuk meminimalisir 
pengeluaran, saya bernegosiasi dengan beberapa pemasok kebutuhan asrama, seperti pemasok beras, 
gas, air minum, kebutuhan dapur, dan banyak lagi untuk memberikan harga yang lebih murah dengan cara 
menjalin kerjasama yang baik.  

 

2013   Agribusiness Festival                Head of Public Relation Division 

Sebagai kepala divisi humas, saya bertanggung jawab untuk semua hal hubungan eksternal. Saya 
mengordinasikan tim untuk menginformasikan acara, menghubungi semua pembicara seperti Bapak Bayu 
Krisnamurthi sebagai Wakil Menteri Perdagangan sebagai keynote speaker, Ibu Sri Wijayanti Yusuf 
sebagai Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Bapak Ferry Firdaus dan Bapak Gun 
Soetopo sebagai pengusaha, dan saya juga memberikan kontribusi untuk mendapatkan media partner 
untuk mempublikasikan acara ini seperti Net.tv, ANTV, global TV, Radio Prambors, dan banyak lagi. Saya 
juga aktif terlibat dalam rapat general dan memberikan ide-ide untuk konsep acara tersebut. Hasilnya, 
acara terselenggara dengan sukses. 

 

2013   Staff of The Year HIPMA                Public Relation Division-Secretary 

Saya mendapat penghargaan sebagai Staff of The Year di Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat 
Agribisnis (HIPMA). Selama periode kerja, saya aktif terlibat dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh 
HIPMA. Saya juga terlibat dalam pertemuan divisi dan memberikan kontribusi ide-ide untuk rencana kerja 
divisi. Selain pertemuan divisi, saya juga aktif terlibat dalam pertemuan general di mana semua anggota 
dari organisasi mahasiswa berpartisipasi. 

 

2012   Agribusiness Festival          Event Division – Staff  

Sebagai staf divisi acara, saya bertanggung jawab mencari 10 UMKM untuk bergabung dengan Expo di 
acara Festival Agribisnis. Tim saya dan saya menawarkan kemitraan kepada UMKM yang ada di Bogor. 
Tidak hanya UMKM, saya juga mencari perusahaan untuk menjadi mitra pada acara tersebut. Setelah 
diusulkan ke banyak UMKM, sesuai target saya mendapat 10 UMKM yang menyetujui untuk bergabung 
dengan acara tersebut.  

 

KETERAMPILAN DAN MINAT 

Keterampilan Bahasa, Komunikasi, dan Komputer 

 Bahasa: Indonesia, Inggris. 

 Komunikasi: Komunikasi kelompok, publik, dan bisnis.  

 Komputer: Menguasai Ms.Office, SPSS 

 

Hobi dan Minat 

 Hobi: Travelling, hunting photo, jogging, badminton. 

 Minat: Mengerjakan dan mengelola business projects, public relation, travelling, and hunting photo.  
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