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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 >

Di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia 

berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi. Di antaranya 

dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi keuangan 

syariah. Program Indonesia Bicara TVRI yang dipandu oleh 

Herdina Suherdi menghadirkan tiga narasumber yakni Prof 

Ma’ruf Amin, Dr Irfan Syauqi Beik, dan Prof Raditya Sukmana 

(24/02).Prof Ma’ruf Amin memulai dengan memaparkan 

keunggulan ekonomi syariah, yang mana merupakan sistem  

ekonomi yang berkeadilan, terbuka, serta memiliki 

ketangguhan dalam menghadapi badai ekonomi seperti 

pandemi saat ini. 

Indonesia Galakkan Ekonomi Syariah, 

Dr Irfan Syauqi Beik Dorong 

Pemerintah Tingkatkan Sosialisasi 

dan Edukasi

Baca Selengkapnya >

“Kita antusias dengan Data Desa Presisi (DDP) yang sangat 

penting dalam reformasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM). Dengan adanya penjelasan Dr Sofyan Sjaf selaku 

penggagas DDP, maka semakin jelas dan clear dengan 

program Data Desa Presisi tersebut. Program yang dipastikan 

banyak manfaatnya ini bisa diterapkan pada enam desa 

binaan kami,” ujar Wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas 

Halu Oleo, Dr Edward Ngii.Ia menilai pentingnya Data Desa 

Presisi (DDP) dengan hak mahasiswa untuk belajar tiga 

semester di luar program studi. 

Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Halu Oleo Apresiasi  

Data Desa Presisi IPB University

https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/indonesia-galakkan-ekonomi-syariah-dr-irfan-syauqi-beik-dorong-pemerintah-tingkatkan-sosialisasi-dan-edukasi/c3264e9846854f1d826a082317d08893
https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/dekan-fakultas-teknik-universitas-halu-oleo-apresiasi-data-desa-presisi-ipb-university/57aa3d4f1e2d2b8e2bbc0679f800ed40
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Baca Selengkapnya >

“Pada awalnya kami hanya ingin menjawab kebutuhan data 

di tingkat desa terutama data spasial. Tapi setelah perjalanan 

panjang, kami menemukan satu metodologi yang mampu 

menjawab segala kebutuhan hingga tingkat rumah tangga di 

desa. Kami menyebutnya Data Desa Presisi (DDP) dengan 

pendekatan drone participatory mapping,” ujar penggagas 

Data Desa Presisi (DDP) Dr Sofyan Sjaf ketika berkunjung ke 

Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk berdiskusi 

tentang Data Desa Presisi (DDP) bersama Kepala BIG dan 

jajarannya, (23/2). Dalam kunjungan ini, Dr Sofyan Sjaf, Wakil 

Kepala bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University didampingi Furqan, SPt, MSi dan Badar 

Muhammad, SIKom dari Unit Desa Presisi (UDP). 

LPPM IPB University dan 

Badan Informasi Geospasial 

Bahas Peluang Kerja Sama 

Pengembangan 

Data Desa Presisi

Baca Selengkapnya >

Mahasiswa IPB University yang mengikuti program 

Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T), menjalankan 

progam Data Desa Presisi (DDP) di Desa Kiarasari 

Kecamatan Sukajaya Bogor. Mereka adalah 10 

mahas iswa mul t id is ip l in  yang  berasa l  dar i 

Departemen Teknologi Hasil Hutan, Departemen 

Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, serta 

Departemen Agronomi dan Hortikultura. Dalam 

melaksanakan program DDP, mereka didampingi oleh 

Lembaga Penelit ian dan Pengabdian kepada 

M a s y a r a k a t  ( L P P M )  I P B  U n i v e r s i t y  y a n g 

diselenggarakan selama 40 hari sejak 20 Januari 2021 

hingga 28 Februari 2021.

LPPM IPB University 

Kolaborasikan Mahasiswa 

KKN-T dan Warga 

Desa Kiarasari Bangun 

Data Desa Presisi

https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/lppm-ipb-university-dan-badan-informasi-geospasial-bahas-peluang-kerja-sama-pengembangan-data-desa-presisi/fcb7d4b0f03b75c8eec0dd17d5cd18b8
https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/lppm-ipb-university-kolaborasikan-mahasiswa-kkn-t-dan-warga-desa-kiarasari-bangun-data-desa-presisi/dc2bd793fd8647277afd3ae0178d94cf
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Baca Selengkapnya >

Tren pengembangan pariwisata berkelanjutan  semakin 

d igemari  o leh pemerintah daerah dan terbukt i 

berkontribusi dalam mendongkrak pendapatan daerah. 

Kesuksesan pengembangan ekowisata atau ecotourism 

tentunya tidak terlepas dari kemampuan sumber daya 

manusianya. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan 

dan Ekowisata (KSHE) IPB University sebagai pencetus 

program studi di bidang konservasi sumberdaya hutan 

pertama di Indonesia turut berperan dalam menghasilkan 

sumber daya manusia  unggul  dalam mengelola 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dr Nyoto Santoso, 

Ketua Departemen KSHE menyebutkan kompetensi 

program studi KSHE sudah terbukti dalam mengisi setiap 

peluang pengelolaan sumberdaya alam. 

Mengintip Keunggulan 

Program Studi Konservasi 

Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata IPB University

Baca Selengkapnya >

Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan dan  

L i n g k u n g a n  ( F a h u t a n )  I P B  U n i v e r s i t y  

menyelenggarakan kegiatan pengenalan Program 

Studi (Prodi) Sarjana Teknologi Hasil Hutan (THH) 

kepada calon mahasiswa, orang tua/wali calon 

mahasiswa, guru dan alumni, (20/2). Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengenal prodi THH lebih dalam dan 

menyampaikan future perspective tentang teknologi 

hasil hutan kepada para calon mahasiswa, guru, dan 

orang tua calon mahasiswa.Kegiatan yang mengusung 

tema “The Future We’re Building with Teknologi Hasil 

Hutan” ini menghadirkan beberapa mahasiswa 

berprestasi dan alumni sukses dari THH. 

Perkenalkan Program Studi 

Teknologi Hasil Hutan 

IPB University kepada Calon 

Mahasiswa dan Orangtua

https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/mengintip-keunggulan-program-studi-konservasi-sumberdaya-hutan-dan-ekowisata-ipb-university/56d19c802290a11fd84b23dfef5681d4
https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/perkenalkan-program-studi-teknologi-hasil-hutan-ipb-university-kepada-calon-mahasiswa-dan-orangtua/d7d2d69ac3fe8b845cea8657d5c846e9
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Baca Selengkapnya >

IPB E-Sport Community terus mengepakkan sayapnya. 

Setelah mendapat beberapa prestasi di tingkat nasional, kali 

ini IPB E-Sport mencoba peruntungannya untuk mengikuti 

kejuaraan di tingkat internasional. Keikutsertaan dalam 

kejuaraan internasional merupakan hal yang baru dan 

pertama kali diikuti oleh IPB E-Sport. Hal ini justru 

menambah motivasi para player sehingga mereka dituntut 

untuk melakukan persiapan dengan matang agar mendapat 

hasil yang terbaik di kejuaraan tersebut.IPB E-Sport akan 

mengirimkan dua tim dari divisi Mobile Legend dan PUBG 

Mobile untuk mewakili IPB University di kejuaraan UiTM 

Internasional Sports Fiesta (Esport Edition) 2021 yang 

diadakan oleh Universiti Teknologi MARA, Malaysia pada 

tanggal 4-6 Maret 2021.Kejuaraan ini akan dilaksanakan 

secara online. Namun ini tidak menyurutkan semangat dari 

tim IPB E-Sport.Ridho, Ketua IPB E-Sport mengungkapkan, 

meskipun kejuaraan internasional ini menjadi kali pertama 

yang diikuti IPB E-Sport, tentunya tim harus tetap semangat 

dan bertanding secara maksimal. 

IPB E-Sport Siap Berlaga 

di Kancah Internasional

Baca Selengkapnya >

Penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh infeksi virus 

selalu menjadi ancaman terhadap produktivitas 

tanaman. Selain karena kemampuannya menyebar 

dengan sangat cepat, infeksi virus bersifat sistemik 

sehingga menimbulkan kesulitan dalam penentuan 

strategi pengendaliannya. Para peneliti virologi 

tumbuhan di berbagai institusi internasional kerap 

mengadakan kajian mendalam dengan sasaran 

terhimpunnya strategi  pengendal ian untuk 

menyelamatkan produksi tanaman.Dalam webinar 

“Asian Solanaceous and Cucurbits Roundtable-Expert 

Talk on Crop Improvement” (24/2) yang digelar The 

Asia Pacific Seed Association

Prof Sri Hendrastuti Hidayat 

Menjadi Narasumber dalam 

Webinar Asosiasi Benih 

Asia Pasifik

https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/ipb-e-sport-siap-berlaga-di-kancah-internasional/275e2e0f936ffc195b52bfc291c25371
https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/prof-sri-hendrastuti-hidayat-menjadi-narasumber-dalam-webinar-asosiasi-benih-asia-pasifik/db9fd5a59c1a43b643d9c0a942def980


5

Baca Selengkapnya >

Pencegahan maupun penanganan paus terdampar 

memerlukan partisipasi dan sinergi semua pihak, tak 

terkecuali masyarakat pesisir. Peristiwa terdamparnya 

puluhan ekor paus pilot maupun mamalia laut lainnya di 

pesisir pantai Indonesia bukan hanya 1-2 kasus saja. Data 

dari World Wide Fund for Nature (WWF), dalam periode 

2015-2019 terdapat 304 kasus mamalia laut terdampar di 

pantai Indonesia. Beberapa hari sebelum terjadinya paus 

terdampar, masyarakat pesisir sebenarnya sudah 

mengetahui adanya aktivitas yang tidak biasa dari mamalia 

laut tersebut. Misalnya peristiwa 40 ekor paus pilot yang 

terdampar di Selat Madura. Ada laporan masyarakat yang 

melihat rombongan paus pilot berada di perairan selatan 

Madura, tepat satu hari sebelum terdampar. 

Ahli Hidrobiologi Laut 

IPB University: Penanganan 

Paus Terdampar Perlu 

Partisipasi dan Kesadaran 

Masyarakat

Baca Selengkapnya >

Eureka Indra Zatnika, Alumnus IPB University Program 

Studi Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan 

melihat potensi dari budidaya lebah madu di 

Indonesia. Ia mendirikan Madu Pak Lebah, Peternakan 

Budidaya Lebah Madu yang juga telah menjadi Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) Binaan Incubie Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

IPB University. Peternakan Madu Pak Lebah berlokasi 

d i  wi layah Semplak Bojong.  Peternakan in i 

memproduksi madu unggulan dan telah dipasarkan 

hampir seluruh Indonesia. Eureka mengawali 

bisnisnya pada tahun 2013. Namun sebelum itu, sejak 

2006 Eureka telah mempelajari tentang lebah di 

tempat kerjanya dahulu. 

Alumnus IPB University 

Pendiri Madu Pak Lebah 

Berbagi Prinsip Berbisnis

https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/ahli-hidrobiologi-laut-ipb-university-penanganan-paus-terdampar-perlu-partisipasi-dan-kesadaran-masyarakat/050db4bed1c89069230bc616443ef0cd
https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/alumnus-ipb-university-pendiri-madu-pak-lebah-berbagi-prinsip-berbisnis/16587760ec2a8a75ad2b9da0216be9f8
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Memakai masker Mencuci tangan 
pakai sabun 

Menjaga jarak 

Menjauhi kerumunan  Mengurangi mobilitas 

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita

#IngatPesanIbu  #5M

Baca Selengkapnya >

Masih banyak pihak yang abai meski telah banyak sosialisasi 

tentang 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai 

masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) di 

berbagai media massa dan media sosial. Hal tersebut 

ditandai dengan masih tingginya angka kasus COVID-19. 

Masih banyak masyarakat yang tidak patuh melaksanakan 

protokol kesehatan.Hal ini disampaikan dr Siti Robiah, 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan 

Kota Bogor dalam webinar yang digelar oleh Fakultas 

Peternakan IPB University, (24/2). Dalam kesempatan ini dr 

Siti membagikan tips bekerja sehat dan aman di masa 

pandemi COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan.Ia 

menyebut, ada beberapa titik lengah masyarakat ketika 

beraktivitas. Yakni saat nongkrong, makan bareng, 

kemudian penggunaan lift dalam jumlah banyak, selfie grup, 

membuka masker saat bekerja dan bicara bareng serta 

berada di asrama. 

Ini Tips Bekerja Sehat dan 

Aman di Masa Pandemi

https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/ini-tips-bekerja-sehat-dan-aman-di-masa-pandemi/34a61b54744714ba4c2849b8b8f5bd2e

