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Erna Abidin, alumnus IPB University dari Fakultas Pertanian berhasil mengembangkan ubi jalar oranye sebagai bahan 

makanan untuk balita di Malawi (Afrika Timur), Burkina Faso dan Nigeria (Afrika Barat). Erna melakukan intervensi pada 

pola konsumsi balita di sana dengan memanfaatkan ubi jalar untuk mencegah stunting. "Ada hasil 

breeding/penyilangan yang dilakukan di Ghana dan Burkina Faso dimana proyek saya juga menyumbang dalam 

program diseminasi untuk stek-stek varietas baru baik di Ghana maupun di Burkina Faso," ungkap Erna.

Alumnus IPB University Ini Berhasil Kembangkan 

Ubi Jalar di Afrika untuk Cegah Stunting

Baca Selengkapnya >

Sepanjang tahun 2020, berbagai prestasi tak henti-henti diraih IPB 

University. Selain menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Nasional versi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2020, 

peringkat IPB University di kancah internasional juga terus 

naik.Karenanya, Direktorat Program Internasional IPB University 

menyelenggarakan International Program Awards, (17/12). 

Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi 

atas kontribusi unit kerja/sivitas terhadap pencapaian reputasi 

internasional IPB University. Ada empat kategori penghargaan 

yang diberikan tahun ini. Yakni Penyelenggara Seminar/ 

Workshop/Simposium Internasional, Penyelenggara Summer 

Course Internasional, Kontributor Data Internasional dan 

Pengelola Jurnal Terindeks Scopus.“IPB University saat ini berada di 

60 Top Dunia (posisi 59) dan 10 Top Asia dalam QS World University 

Ranking by Subject on Agriculture and Forestry. Untuk 

IPB University Gelar 

International Program Awards

IPB University terpilih sebagai institusi yang mendapatkan penghargaan GIS 

Ambassador University 2020. GIS Ambassador University adalah penghargaan 

yang diberikan kepada perguruan tinggi yang telah memanfaatkan aplikasi 

Geographic Information System (GIS) dalam menjalankan tridharma perguruan 

tinggi. Penghargaan tersebut diberikan oleh Esri Indonesia, yang merupakan 

perusahaan di bidang teknologi GIS. Perguruan tinggi yang mendapatkan 

penghargaan di kategori GIS Ambassador University telah memiliki kegiatan rutin 

yang dapat dihadiri publik untuk mempublikasikan berbagai karyanya di bidang 

GIS.“Terima kasih atas penghargaan GIS Ambassador University yang diberikan 

kepada kami. Ini adalah penghargaan yang luar biasa bagi kami, terutama dalam 

rangka untuk mengembangkan GIS,” tutur Rektor IPB Univetsity, Prof Dr Arif Satria 

saat menerima penghargaan tersebut secara daring, 17/12.Prof Arif mengatakan, 

GIS merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan terutama dalam 

pembangunan pangan dan lingkungan di Indonesia. Ia menjelaskan, IPB University 

sendiri, telah memanfaatkan GIS untuk berbagai pengembangan keilmuan. 

IPB University Terima Penghargaan 

GIS Ambassador University 2020

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/ipb-university-gelar-international-program-awards
http://ipb.link/ipb-university-terima-penghargaan-gis-ambassador-university-2020
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Baca Selengkapnya >

IPB University melalui Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi 

(LKST) melaksanakan Program Peningkatan Kerjasama 

dengan Mitra Industri bertempat di IPB International 

Convention Center (IPB ICC), 17/12. Program ini dikemas 

dalam bentuk Link and Match (Pitching) Komersialisasi Inovasi 

IPB University melalui kegiatan fasilitasi kepada inventor IPB 

University untuk bertemu dengan calon mitra baik dari 

industri maupun mitra pembiayaan (Perbankan). Pada 

kesempatan ini juga, sebanyak 10 inovasi prospektif IPB 

University yang terpilih dan mendapatkan pendanaan  turut 

memberikan pemaparan hasil produk inovasinya yang siap 

dikomersialkan.Kegiatan Link and Match (Pitching) 

Komersialisasi Inovasi IPB University dihadiri oleh 15 mitra 

baik dari pihak industri maupun perbankan. Kepala LKST IPB 

University yang juga Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 

Hilirisasi Invensi, LKST 

Pertemukan Inventor 

IPB University dengan Industri

Baca Selengkapnya >

Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang 

juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia 

mengalami kerugian jiwa hingga infastruktur yang cukup tinggi. 

Merujuk pada data, Indonesia berada pada peringkat pertama 

negara dengan jumlah korban jiwa terbanyak di dunia akibat 

bencana di beberapa wilayah. Dari kerugian akibat kebakaran 

hutan yang bernilai milyaran dólar hingga bencana awal tahun 2020 

seperti banjir serta pandemi COVID-19.Hal ini disampaikannya saat 

menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Sosialisasi dan 

Pembelajaran Pemulihan Pasca Bencana Alam,  (15/12). Kegiatan 

yang terselenggara berkat kerjasama antara IPB University dan 

BNPB ini digelar dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional 

kegiatan layanan pemulihan sosial ekonomi dan sumber daya alam 

sesuai amanat Perpres No 18 Tahun 2020. Melalui Direktorat 

Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya 

Alam bekerjasama dengan IPB University, kegiatan tersebut juga 

melibatkan narasumber dari tujuh universitas negeri di Indonesia. 

Menurut Letjen Doni Monardo, Indonesia berada pada titik yang 

Letjen Doni Monardo: Kerugian 

Jiwa Akibat Bencana dan 

Pandemi di Indonesia Terbanyak 

di Dunia

http://ipb.link/hilirisasi-invensi-lkst-pertemukan-inventor-ipb-university-dengan-industri
http://ipb.link/letjen-doni-monardo-kerugian-jiwa-akibat-bencana-dan-pandemi-di-indonesia
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Baca Selengkapnya >

Sebanyak 2600 mahasiswa IPB University telah selesai 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) 2020. Dalam 

pelaksanaannya, mahasiswa diterima oleh masyarakat dan dapat 

berkoordinasi dengan instansi terkait. “Banyak pelajaran yang 

didapatkan dari terlaksananya kegiatan KKN-T periode Juli-

Agustus 2020 lalu. Diantaranya yaitu jaringan mitra bertambah 

banyak, mendapatkan lokasi baru yang selama ini belum 

tersentuh kegiatan KKN-T, alumni IPB University di pemerintah 

daerah dapat kooperatif dan berharap kegiatan KKN-T 

dilanjutkan,” ujar Dr Ninuk Purnaningsih, Asisten Wakil Kepala 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN, IPB University 

dalam Lokakarya Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T), (16/12). 

Menurutnya, KKN-T 2020 telah digelar di 195 kabupaten/kota 

domisili mahasiswa dan dilaksanakan oleh 408 kelompok. 

Ribuan Mahasiswa IPB University 

Berhasil Menyelesaikan 

KKN-T Domisili 2020

Baca Selengkapnya >

Prof Dr Sugeng Heri Suseno, Guru Besar IPB University hadir 

dalam webinar bertajuk “Undang-Undang Cipta Kerja dan 

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan” secara 

daring yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP), 16/12. Mewakili unsur akademisi, Prof Sugeng membahas 

topik inovasi industri pengolahan hasil perikanan berupa 

minyak ikan nasional. Inovasi tersebut penting mengingat 

minyak ikan memiliki peran penting terhadap kesehatan dan 

nutrisi manusia karena kandungan omega 3. Kebutuhan minyak 

dunia pun dikabarkan terus meningkat sehingga dengan 

kekayaan sumber daya perikanan, potensi ekspor minyak ikan 

Indonesia dapat pula ditingkatkan.“Potensi minyak ikan 

Indonesia tergolong sangat besar yakni di atas 12.000 ton/tahun 

. Namun terdapat beberapa masalah dan tantangan dalam 

pengembangannya karena masih tergantung hasil tangkap dan 

belum memenuhi standar pangan. Di samping itu, belum ada 

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pangan dan suplemen 

makanan dari minyak ikan serta produsen belum mengenal uji 

oksidasi sekunder yang penting bagi penentuan kualitasnya,” 

jelasnya.Pemerintah pun belum menetapkan produksi minyak 

ikan sebagai salah satu program utama. Padahal kandungan 

Guru Besar IPB University 

Usul Kembangkan Minyak Ikan 

Nasional ke KKP

http://ipb.link/ribuan-mahasiswa-ipb-university-berhasil-menyelesaikan-kkn-t-domisili-2020
http://ipb.link/guru-besar-ipb-university-usul-kembangkan-minyak-ikan-nasional-ke-kkp
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Baca Selengkapnya >

Selama tiga pekan, pemuda desa Dramaga, Kabupaten Bogor berhasil mengumpulkan data bangunan sebesar 34,8 

persen untuk program Data Desa Presisi (DDP).  Kegiatan sensus DDP adalah salah satu langkah kecil yang dilakukan 

pemuda untuk agenda besar Desa Dramaga. Data-data ini ke depannya dapat digunakan dalam perencanaan dan 

program pembangunan. Hal ini terungkap dalam kegiatan evaluasi dan monitoring, (16/12) di Aula Kantor Desa 

Dramaga. Kegiatan ini diikuti oleh 15 pemuda desa sebagai tenaga enumerator dan empat mahasiswa IPB University 

peserta IPB Goes to Field (IGTF), Dosen Pendamping, Zessy Ardinal Barlan,  serta pemerintah desa. Kegiatan evaluasi 

Baca Selengkapnya >

Dr Roza Yusfiandayani, dan Prof Mulyono S Baskoro, inventor eFAD 

(Rumpon Portable) dari IPB University berkesempatan menjadi 

narasumber dalam webinar Bincang Perikanan di depan peserta dari IPB 

University, Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan (STPK) Matauli dan 

Universitas Syah Kuala, 16/12.  Pada kegiatan yang difasilitasi PT Sahabat 

Nelayan Indonesia ini, Dr Roza menjelaskan bahwa riset eFAD (Rumpon 

Portable) sudah dimulai sejak 2013 dan sudah diaplikasikan di berbagai 

daerah. Seperti Pelabuhan Ratu, Aceh Barat, Jepara, hingga Banten. Dr 

Roza juga menjelaskan secara komprehensif bagaimana proses 

pengoperasian eFAD (Rumpon Portable) yang mendukung aktivitas 

penangkapan ikan oleh nelayan sehingga dapat meningkatkan 

pendapat nelayan tersebut. Menurutnya, ikan akan datang ke sekitar 

rumpon dengan frekuensi  yang dihasi lkan eFAD (Rumpon 

Portable).Sementara itu, Prof Mulyono juga turut menjelaskan tentang 

proses secara science saat ikan berkumpul di sekitar eFAD (Rumpon 

Portable) saat dikaji dari sudut pandang tingkah laku ikan. Menurut Prof 

Mulyono, ikan akan memberikan respon dan terangsang untuk 

mendekat pada frekuensi tertentu. 

Rumpon Portable Karya Dosen 

IPB University Cocok Diterapkan di 

Perairan Tapanuli Tengah

LPPM IPB University Gelar Konsolidasi Penguatan Tim 

Pemuda Desa Dramaga dalam Menyusun Data Desa Presisi

http://ipb.link/rumpon-portable-karya-dosen-ipb-university-cocok-diterapkan-di-perairan-tapanuli-tengah
http://ipb.link/lppm-ipb-university-gelar-konsolidasi-penguatan-tim-pemuda-desa-dramaga
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Untuk lebih mengenalkan program Family Welfare and 

Happiness kepada semua pihak, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama 

dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), 

Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University dan 

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melaksanakan 

webinar dan launching Center of Excellence Family Welfare 

and Happiness, (16/12).  Dari acara ini BKKBN berharap 

program Family Welfare and Happiness dapat dilaksanakan 

di berbagai wilayah di Indonesia serta dapat diintegrasikan 

dalam kegiatan-kegiatan di Kampung Keluarga Berencana 

(KB) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. 

BKKBN dan Fema IPB University Luncurkan Program 

Family Welfare and Happiness

Baca Selengkapnya >

Forum Wacana IPB University menggelar Forum Wacana 

Talk dengan tema “Potensi Komoditas Lobster pada 

Perekonomian Nasional”, (15/12). Kegiatan tersebut 

mengundang beberapa narasumber baik dari Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun IPB University dalam 

pandangannya mengenai pengelolaan lobster di Indonesia. 

Dr Riza Damanik, Ketua Umum Kesatuan Nelayan 

Tradisional Indonesia berpendapat bahwa cara pandang 

mengenai perekonomian lobster mesti diubah. Kesalahan 

dalam mengidentifikasi persoalan mengenai polemik 

ekspor lobster tanpa disadari memberikan simplifikasi 

terhadap peran negara dalam pengelolaan lobster. 

Indonesia juga perlu belajar dari negara yang telah berhasil 

lebih dulu sebagai pengeskpor lobster, misalnya Kanada. 

Selain itu,  seharusnya pengelolaan lobster juga 

dikembangkan ke arah budidaya sebagai arah baru lobster 

Indonesia.Dosen IPB University dari Departemen Budidaya 

Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Dr 

Irzal Effendi pun setuju dengan pendapat tersebut. 

Menurutnya, seharusnya lobster tidak hanya sebatas aspek 

benih namun juga pengembangan budidaya. Kekayaan 

benih lobster stadium puerulus di pesisir Indonesia 

m e r u p a k a n  a n u g e r a h  y a n g  s e h a r u s n y a  d a p a t 

dikembangkan. 

Forum Wacana IPB University 

Bahas Pengelolaan 

Lobster Indonesia

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/bkkbn-dan-fema-ipb-university-luncurkan-program-family-welfare-and-happiness
http://ipb.link/forum-wacana-ipb-university-bahas-pengelolaan-lobster-indonesia
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Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan bidang mikrobiologi, bioteknologi dan biomedis telah menghasilkan berbagai 

perawatan yang dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh agen penyakit menular.  Namun penggunaan agen 

biologis seperti bakteri, virus maupun toksin dalam pemeliharaan kesehatan manusia bak pisau bermata dua.  

Penggunaan yang tidak disertai dengan prinsip keselamatan dan keamanan dapat berdampak kepada kesehatan 

manusia dalam berbagai cara. Mulai dari reaksi alergi yang relatif ringan hingga kondisi medis yang serius bahkan 

kematian.  Munculnya pandemi penyakit menular, insiden kecelakaan di laboratorium maupun penggunaan agen 

biologis secara sengaja untuk senjata biologis merupakan spektrum risiko yang dapat terjadi dan berpotensi memakan 

korban jiwa atau berdampak bencana pada tumbuhan atau hewan. Sebagai upaya pencegahan risiko biologis tersebut 

maka setiap komponen yang terlibat dalam pemanfaatan agen ini perlu memiliki pemahaman yang komprehensif 

mengenai bagaimana mengelola risiko biologis dengan mengedepankan prinsip budaya bekerja dengan agen biologis 

secara selamat (biosafety) dan aman (biosecurity).

IPB University Melalui KMRPLK Gelar Webinar on 

Biorisk Sebagai Upaya Pencegahan Risiko Agen Biologis

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/ipb-university-melalui-kmrplk-gelar-webinar-on-biorisk-sebagai-upaya-pencegahan-risiko-agen-biologis

