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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 >

The Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS 

WUR) by Subject tahun 2021 telah merilis peringkat 

perguruan tinggi top di dunia. Berdasarkan pemeringkatan 

tersebut, IPB University berhasil meraih peringkat pertama di 

Indonesia untuk subject Agriculture and Forestry, subject 

Environmental Sciences, dan subject Biological Sciences. 

Sementara, untuk subject Economics and Econometrics, IPB 

University berada pada urutan ketiga nasional.Untuk subject 

atau rumpun ilmu Agriculture and Forestry, IPB University 

berhasil menempati urutan pertama di Indonesia dan Asia 

Tenggara. Untuk subject yang sama, IPB University 

menempati urutan ke-10 di Asia dan 62 dunia.

Ini Dia 4 Bidang Ilmu Unggulan 

IPB University Menurut 

QS WUR By Subject

Baca Selengkapnya >

Anggota DPR RI, Desy Ratnasari, MSi, MPsi hadir dalam Soft 

Launching Teaching Factory (TEFA) Sekolah Vokasi IPB 

University di Kampus Sukabumi (13/3). Desy Ratnasari juga 

berkesempatan berkeliling TEFA.Dalam kesempatan ini, 

Dekan Sekolah Vokasi IPB University Dr Arief Daryanto 

menyampaikan bahwa TEFA merupakan ciri  utama 

pendidikan vokasi. Program Studu Diploma 3 harus lebih 

banyak memberikan keterampilan berupa skill yang dekat 

dengan kebutuhan industr i .  Teaching factory  in i 

menghadirkan suasana industri di kampus. 

Desy Ratnasari Tinjau 

Teaching Factory (TEFA) 

Kampus IPB University 

di Sukabumi

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/desy-ratnasari-tinjau-teaching-factory-tefa-kampus-ipb-university-di-sukabumi/d2b912ed6b459c9c994ec6dc9dad10d4
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/ini-dia-4-bidang-ilmu-unggulan-ipb-university-menurut-qs-wur-by-subject/ac4ae5f4c3254f87823062a03e4758f5
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Baca Selengkapnya >

The Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS 

WUR) by Subject tahun 2021 telah merilis peringkat 

perguruan tinggi top di dunia. Tahun ini, IPB University 

berhasil menambah satu subject dalam pemeringkatan 

dunia.Subject tersebut adalah Ekonomi dan Ekonometrika 

yang berhasil meraih peringkat 401-450 dan 3 besar 

nasional setelah Universitas Indonesia dan Universitas 

Gadjah Mada. Prestasi ini turut menjadi kado bagi Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen IPB University yang tahun ini 

masuk usia 20 tahun. Di Usia yang ke-20, bidang Ekonomi 

dan Ekonometrika yang notabene menjadi ciri dari Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen mampu bersaing di kancah 

nasional dan internasional. Meskipun usianya masih relatif 

muda, namun prestasi telah banyak dihasilkan. 

Ekonomi dan Ekonometrika 

IPB University Menambah 

Jajaran by Subject Masuk 

dalam Ranking Dunia

Baca Selengkapnya >

Inovasi dan paten tentunya memiliki peran penting 

pada pengembangan hasil riset. Dengan mengundang 

beberapa narasumber yang telah menerapkan paten 

dalam hasil risetnya, Bogor Science Club (BSC) dalam 

kegiatan BSC Expo pada BSC Fair 202 turut membahas 

hal tersebut, 13/3. Sub tema yang dibawakan yakni “The 

Role of Innovation and Patent in Development of 

Research Products”. Hilirisasi hasil riset menjadi produk 

komersial telah dilakukan oleh Prof Christofora Hanny 

Wijaya, dosen IPB University dari Departemen Ilmu dan 

Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian. 

Guru Besar IPB University 

Bahas Peranan Inovasi 

dan Paten dalam 

Pengembangan Produk 

Hasil Riset dalam BSC Expo

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/ekonomi-dan-ekonomtrika-ipb-university-menambah-jajaran-by-subject-masuk-dalam-ranking-dunia/1ce55b493e1ac2a26dd779c8ed129e6c
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/guru-besar-ipb-university-bahas-peranan-inovasi-dan-paten-dalam-pengembangan-produk-hasil-riset-dalam-bsc-expo/b2b8058be2c8e353b8e1cf631353f585
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Baca Selengkapnya >

Seringkali hasil penelitian yang memiliki nilai potensi, tidak 

dikembangkan lebih lanjut untuk dilemparkan ke pasar.  

K e k u r a n g a n  i n f o r m a s i  m e n g e n a i  c a r a 

mengkomersialisasikan hasil  penelitian tersebut 

menjadikan hasil riset hanya berakhir sebagai naskah 

skripsi atau thesis. Berdasarkan hal tersebut, Bogor Science 

Club (BSC) IPB University menggelar BSC Fair 2021 dengan 

tema utama “Human Development and Research 

Commercialization toward Indonesia 2045”, pada 13/03. 

Sebagaimana yang telah diketahui, pengembangan 

manusia adalah salah satu pilar Indonesia di tahun 2045 

sehingga BSC ingin berkontribusi terhadap pembangunan 

sumber daya manusia unggul dalam pemanfaatan 

teknologi dan riset.

Hilirisasi Hasil Riset 

Kembangkan Potensi 

Kekayaan Intelektual 

Sebagai Produk Komersial

Baca Selengkapnya >

Fauzan Feisal, Alumnus muda IPB University dari 

Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan (FPIK) melihat potensi dunia digital di 

masa depan. Hal itu dimantapkan dengan posisinya saat 

ini sebagai Senior Manager Partnership Operation 

Management di Telkom. Selain di Telkom, Fauzan 

ternyata punya karir sebagai entrepreneur. Sosok yang 

kini berusia 37 tahun ini tercatat sebagai CEO Toko 

Ikanku (2011-sekarang), Co-founder Mitra Mina 

Nusantara (2010-2013), serta menjalin mitra dengan 

Bogorian Aquatics (2019-sekarang). Kemampuannya 

dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

management mengantarkannya pada penghargaan 

sebagai Indonesia HR Future Leader 2013 pada SWA 

Magazine. 

Alumnus Muda 

IPB University Ini Melihat 

Potensi Dunia Digital 

Masa Depan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/hilirisasi-hasil-riset-kembangkan-potensi-kekayaan-intelektual-sebagai-produk-komersial/187b0e9a5e501e22149660223e34bbd2
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/alumnus-muda-ipb-university-ini-melihat-potensi-dunia-digital-masa-depan/6236b080fa02cfd646c810e21d258fda
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Baca Selengkapnya >

Dr Megawati Simajuntak, Dosen IPB University dari 

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas 

Ekologi Manusia menyebutkan bahwa proses design 

thinking merupakan kunci penting dalam menciptakan 

produk yang bermakna bagi konsumen. Inovasi sosial 

merupakan bagian social entrepreneurship yang bertujuan 

untuk memberikan solusi atas permasalahan konsumen 

dan dieksekusi dalam konteks entrepreneurship serta 

menyinggung aspek ekonominya.Walaupun social 

entrepreneurship termasuk profit oriented, inovasi sosial 

yang terkandung di dalamnya lebih mengedepankan pada 

bagaimana perusahaan dapat memberikan dampak dan 

nilai sosial pada konsumen. 

Dosen IPB University Sebut 

Design Thinking Sebagai 

Kunci Penting dalam 

Keberhasilan Bisnis 

Masa Kini dan Masa Depan

Baca Selengkapnya >

Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr Ernan Rustadi 

menilai, kawasan puncak Bogor menjadi barometer 

pelanggaran tata ruang. Kawasan ini juga  menjadi 

sumber bencana yang mengakibatkan longsor dan 

banjir di wiliayah hilir termasuk wilayah Gunung 

Mas.Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya 

bencana alam tersebut, semua elemen masyarakat 

harus terlibat. Salah satunya bertujuan supaya 

masyarakat mau memelihara lingkungan dengan baik 

dan bertanggung jawab. “Bencana alam yang terakhir 

terjadi di Gunung Mas itu tidak mencerminkan kondisi 

puncak keseluruhan, karena di puncak itu terbagi atas 

area-area dengan karesteritik yang macam-macam,” 

ujar Dr Ernan. 

Dr Ernan Rustiadi: 

Longsor di Gunung Mas 

Harus Menjadi Pelajaran 

Bersama

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/dosen-ipb-university-sebut-design-thinking-sebagai-kunci-penting-dalam-keberhasilan-bisnis-masa-kini-dan-masa-depan/868142a15fbac5595c05b80cd67c4a2e
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/dr-ernan-rustiadi-longsor-di-gunung-mas-harus-menjadi-pelajaran-bersama/a068db1275d61f7e4421b73147c531ca
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Baca Selengkapnya >

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) 

IPB University menginisiasi program Bentang Asa 

Foundation (BAF). Program BAF merupakan wadah untuk 

membantu dan membina siswa  Sekolah Dasar kelas 5 

terpilih yang ada di Desa Babakan. Pembinaan ini bertujuan 

membantu para siswa supaya dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan 

memberikan beasiswa berupa uang pembinaan serta 

bimbingan akademik dan non-akademik. Untuk mencapai 

tujuannya, BAF perlu mendapat dukungan dan bantuan 

d a r i  m a s y a r a k a t  l u a s ,  k o m u n i t a s ,  o r g a n i s a s i 

kemahasiswaan, dan stakeholder. Sugandi, salah satu 

perwakilan sekolah beswan BAF 2021, menyampaikan 

bahwa Bentang Asa Foundation dapat menjadi wadah 

untuk membantu siswa-siswa di sekitar kampus yang 

memang perlu dibantu.

BEM KM IPB University 

Inisiasi 

Bentang Asa Foundation 

untuk Siswa Sekolah Dasar

Baca Selengkapnya >

Himpunan Mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi 

Peternakan (Himaproter) IPB University mengadakan 

pelatihan akbar tentang ternak dan olahannya yang 

dilakukan secara daring (13/3). Pelatihan ini bertujuan 

memberikan pengetahuan bagi mahasiswa agar lebih 

terampil dalam praktik dan  menyampaikan keilmuan 

yang telah didapat kepada masyarakat umum. 

Sedikitnya ada 200 peserta yang mengikuti pelatihan, 

yang terdiri dari mahasiswa, peternak, petugas dinas, 

dan masyarakat umum.  Pada pelatihan ini, peserta 

diajarkan mengenai perawatan domba, pembuatan 

inkubator telur tetas dari kardus, pembuatan pupuk 

organik cair, dan pembuatan makanan olahan pempek 

ayam. Pelatihan perawatan domba yang diajarkan 

meliputi perawatan dasar seperti cara memandikan, 

cara memotong kuku, cara mencukur rambut atau 

wool dan cara membuat pakan sendiri.

Himaproter IPB University 

Berikan Pelatihan 

Perawatan Ternak

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/bem-km-ipb-university-inisiasi-bentang-asa-foundation-untuk-siswa-sekolah-dasar/c22f2130f9da1b536b1c6b3d0444b370
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/himaproter-ipb-university-berikan-pelatihan-perawatan-ternak/66e9938884f905c292b6f47ff7b19eb4

