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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 >

Prof Arif Satria, Rektor IPB University yang juga Ketua Forum 

Rektor Indonesia 2020-2021, menjadi narasumber dialog 

tentang Masa Depan Pendidikan dan Ristek dalam Satu 

Kementerian di program PRIMETALK MetroTV, (15/4). Prof 

Arif menghormati keputusan akan adanya peleburan dua 

kementerian yakni  Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan 

Teknologi (Kemenristek). “Kita menghormati keputusan yang 

sudah diambil. Namun demikian, soal struktur itu atau 

nomenklatur apapun yang diputuskan selalu memiliki positif 

dan negatif,” ujar Rektor IPB University ini.

Prof Arif Satria Dialog Tentang 

Masa Depan Pendidikan dan 

Ristek dalam Satu Kementerian

Baca Selengkapnya >

IPB University melalui Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi 

(LKST) mengadakan inisiasi kerjasama dengan PT Golden 

Truly Retailindo dan AUSCI (Alumni University of Southern 

California Indonesia) terkait pengembangan rumput laut, 

(13/4). Acara yang digelar secara daring ini dihadiri oleh Kenny 

Wirya selaku CEO PT Golden Truly Retailindo, William Sutioso, 

Lucky Prawiro (Ketua AUSCI) dan para pengusaha besar 

alumni AUSCI di Indonesia.Para inovator IPB University di 

bidang rumput laut yaitu Prof Nurjanah, Prof Sri 

Purwaningsih, Prof Linawati Hardjito, Dr Kustiariyah, Dr Erina 

Sulistyowati juga turut hadir. 

IPB University Inisiasi Kerjasama 

dengan PT Golden Truly 

Retailindo dan AUSCI

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/prof-arif-satria-dialog-tentang-masa-depan-pendidikan-dan-ristek-dalam-satu-kementerian/a80881202de2a9abecd3a817d5070c87
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ipb-university-inisiasi-kerjasama-dengan-pt-golden-truly-retailindo-dan-ausci/683d098fad868352176d90ffd878ac94
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Baca Selengkapnya >

IPB University melalui Lembaga Kawasan Sains dan 

Teknologi (LKST) mengadakan inisiasi kerjasama dengan 

Rotary Club Indonesia dan Indofood untuk penanganan 

stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). Inisiasi kerjasama 

telah dilakukan sebanyak dua kali pertemuan secara 

daring dengan menghadirkan para inovator IPB 

University, Budi Soehardi dari Rotary Club Indonesia serta 

Tim Kedai Reka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Budi Soehardi sangat mengharapkan 

bantuan dari para pakar IPB University khususnya terkait 

penanganan stunting di NTT. Dalam pertemuan kedua 

(15/4), Budi Soehardi menyatakan bahwa hampir 80 

persen penduduk di NTT masih kekurangan asupan gizi 

sehingga menyebabkan anemia dan berdampak kepada 

stunting bagi anak-anak yang dilahirkan dari usia 

produktif. 

Kurangi Stunting di NTT, 

Rotary Club Indonesia 

Ajak Kerjasama IPB University 

Melalui Program Kedai Reka

Baca Selengkapnya >

IPB University melalui Lembaga Kawasan Sains dan 

Teknologi (LKST) melaksanakan Internalisasi Program 

Kedai Reka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) di Tingkat Fakultas, (13/4). Kegiatan ini 

bertujuan untuk mensosialisasikan Program Kedai 

Reka kepada para pimpinan fakultas/dosen/inovator 

IPB University untuk dapat turut serta dalam program 

tersebut. Kedaireka merupakan solusi terkini dalam 

mewujudkan kemudahan sinergi kontribusi perguruan 

tinggi dengan komersialisasi industri untuk kemajuan 

bangsa Indonesia. 

LKST IPB University Gelar 

Internalisasi Program 

Kedai Reka di Tingkat 

Fakultas

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/kurangi-stunting-di-ntt-rotary-club-indonesia-ajak-kerjasama-ipb-university-melalui-program-kedai-reka/15cdab342d6c821a128e2fb3bffe9eab
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/lkst-ipb-university-gelar-internalisasi-program-kedai-reka-di-tingkat-fakultas/f1cf3b4a5ecd76c5c8d13de12092bcc4
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Baca Selengkapnya >

Bulan Ramadhan identik dengan menu-menu khas untuk 

berbuka puasa. Satu diantaranya adalah es timun suri. 

Buah ini memenuhi hampir berbagai sudut pasar buah 

ketika bulan Ramadhan tiba. Timun suri memiliki 

keunggulan karena budidayanya mudah dan tidak 

membutuhkan waktu lama yakni sekitar 40-60 HST (Hari 

Setelah Tanam). Sementara itu, terdapat beberapa fakta 

menarik tentang buah timun suri yang perlu diketahui 

oleh khalayak, baik dalam menambah ilmu pengetahuan 

maupun sebagai referensi mengonsumsi timun suri. Hal 

ini diulas secara ilmiah oleh Dr Deden Derajat Matra, 

Dosen IPB University dari Departemen Agronomi dan 

Hortikulura, Fakultas Pertanian. Berikut fakta menarik 

tentang timun suri yang diungkapkan Dr Deden. Menurut 

Dr Deden, timun suri sebenarnya bukan timun. 

Pakar IPB University 

Beberkan 4 Fakta 

Timun Suri, Pelengkap 

Sajian di Bulan Ramadhan

Baca Selengkapnya >

Stunting dan permasalahan gizi buruk pada anak-anak 

merupakan masalah yang masih berusaha diatasi oleh 

pemerintah dan semua pihak. Upaya penanggulangan 

stunting terutama pada masa pandemi turut menjadi 

perhatian. Peran Puskesmas sebagai penyedia 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi penting 

sehingga pemantauan kasus stunting di berbagai 

wilayah Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dr 

Yayuk Farida Baliwati, Dosen IPB University dari 

Prorgram Studi (Prodi) Dietisien, Departemen Gizi 

Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia tawarkan model 

ekologi yang dapat diterapkan dalam penanganan 

stunting serta anemia di Puskesmas pada masa 

pandemi. 

Dosen FEMA IPB University 

Terapkan Model Ekologi Bagi 

Penuntasan Stunting dan 

Ibu Hamil Anemia pada 

Masa Pandemi

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/pakar-ipb-university-beberkan-4-fakta-timun-suri-pelengkap-sajian-di-bulan-ramadhan/2c7d3a96c0616feace9282d1696ea92b
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/dosen-fema-ipb-university-terapkan-model-ekologi-bagi-penuntasan-stunting-dan-ibu-hamil-anemia-pada-masa-pandemi/4502ae10612ddcadd68f476988b75865
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Baca Selengkapnya >

Center for Transdisciplinary and Sustainabiliy Sciences 

(CTSS) adalah pusat studi yang mengembangkan ilmu-ilmu 

terbaru tentang keberlanjutan (sustainability). Salah satu 

misi yang diusung CTSS adalah mencari solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang kompleks (wicked 

problem) dengan menggunakan pendekatan transdisiplin, 

dimana kearifan lokal/tradisional menjadi sumber 

pengetahuan yang penting.Upaya tersebut diwujudkan 

dengan diselenggarakannya Essay Contest ke-2 di tahun 

2021. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahirnya “new 

insights” yang dapat menjadi inspirasi dalam melahirkan 

Sa ins  Keber lan jutan  (Susta inabi l i ty  Sc iences ) . 

Penyelenggaraan essay contest ini berlangsung dari 4 

Januari sampai 16 April 2021. Jumlah peserta yang telah 

mengirimkan artikel adalah sebanyak 75 peserta. 

CTSS IPB University 

Hadirkan Dirjen Budaya 

bahas Sains Keberlanjutan 

dari Pengetahuan Lokal

Baca Selengkapnya >

Dr Ernan Rustiadi, Kepala Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University 

turut memberikan komentar terkait tata kelola 

sumberdaya alam di Indonesia. Ia mengatakan, terjadi 

ketidakkonsistenan berbagai undang-undang terkait 

penguasaan,  pemanfaatan dan penggunaan 

sumberdaya alam. “Selain itu, ada fenomena 

sektoralisme pengelolaan sumberdaya alam, tidak 

atau kurangnya sinkronisasi horizontal antar undang-

undang terkait dan inkonsistensi nomenklatur,” 

ujarnya. Dr Ernan mengaku, dirinya telah melakukan 

kajian terkait konstitusi sumberdaya alam sejak tahun 

2009. 

Kepala LPPM IPB University 

Beberkan Konstitusi dan 

Sistem Tata Kelola 

Sumberdaya Alam 

di Indonesia

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ctss-ipb-university-hadirkan-dirjen-budaya-bahas-sains-keberlanjutan-dari-pengetahuan-lokal/f3e37b090ee419768add663515b95276
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/kepala-lppm-ipb-university-beberkan-konstitusi-dan-sistem-tata-kelola-sumberdaya-alam-di-indonesia/006c9b244f9181a83d6b224fdd631c36
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Baca Selengkapnya >

Belakangan ini tanaman porang sedang naik daun. 

Masyarakat banyak berburu bahan pangan yang satu ini. 

Melihat fenomena ini, Prof Edi Santosa, Guru Besar IPB 

University dari Departemen Agronomi dan Hortikultura 

turut memberikan komentar. Prof Edi menjelaskan 

t a n a m a n  p o r a n g  t e r m a s u k  d a l a m  f a m i l i 

Amorphophallus. Ia menjelaskan,  Indonesia memiliki 24 

jenis Amorphophallus dari 200 jenis yang tersebar di 

seluruh dunia. “Ada sekitar 24 jenis Amorphophallus asli 

Indonesia dan tanaman ini hanya ada di dunia lama 

seperti Indonesia,” ujar Prof Edi. Secara botani, kata Prof 

Edi, dunia terbagi menjadi dua yaitu dunia lama dan 

dunia baru. Dunia lama terdiri dari Indonesia, Afrika dan 

Asia sementara dunia baru terdiri dari Amerika, Eropa 

d a n  A u s t r a l i a .  D e n g a n  d e m i k i a n ,  t a n a m a n 

Amorphophallus tidak ditemukan di dunia baru. 

Mengapa Porang Banyak 

Diburu Orang, Ini Penjelasan 

Pakar IPB University

Baca Selengkapnya >

Wilayah perairan Indonesia terkenal dengan kekayaan 

s u m b e r d a y a  a l a m  y a n g  m e l i m p a h .  U n t u k 

mengoptimalkan potensi sumberdaya alam tersebut, 

pemerintah telah membagi perairan Indonesia ke dalam 

11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Harapannya, 

pembangunan kelautan dan perikanan dapat tercapai 

sesuai karakter masing-masing wilayah. Namun demikian, 

upaya tersebut hanya dapat berjalan bila didukung oleh 

semua pihak sehingga harus ada suatu koordinasi dan 

keterpaduan dari pemerintah sendiri.Dr Luky Adrianto, 

Dosen IPB University dari Fakultas Perikanan dan Kelautan 

( F P I K )  m e n y a m p a i k a n  b e b e r a p a  h a l  t e n t a n g 

pengeksekusian WPP multi-sektor dan multi-pemangku 

kepentingan melalui penjelasan bisnis multistakeholder 

platform berdasarkan kajian yang dilakukan bersama 

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB 

University. 

Dr Luky Adrianto Bahas 

Pentingnya Multistakeholder 

Platform dalam Eksekusi WPP

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/dr-luky-adrianto-bahas-pentingnya-multistakeholder-platform-dalam-eksekusi-wpp/064582ee72530eb93d1cf70b9802c9ad
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/mengapa-porang-banyak-diburu-orang-ini-penjelasan-pakar-ipb-university/3ffb69c47d1732bad45be20b64f31a3a
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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 >

Pertanian yang berorientasi ke depan, tidak hanya diukur 

dari kuantitas produktivitas hasil panennya. Melainkan 

juga mengarahkan agar pertanian dapat berkelanjutan 

sehingga dapat memberikan manfaat secara luas dan 

turun menurun baik kepada manusia serta lingkungan. 

Hal ini mendorong Direktorat Program Internasional dan 

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 

Pertanian IPB University untuk mengadakan "Pelatihan 

Pengelolaan Lahan Kering untuk Pertanian" secara daring 

virtual melalui Zoom Meeting dan Streaming pada channel 

Youtube International Col laboration Office IPB 

(11/04).Direktur Program Internasional IPB University, 

Prof Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa topik ini 

memang jarang dibicarakan, terkadang juga terlupakan. 

IPB University Gelar 

Pelatihan Pengelolaan 

Lahan Kering untuk 

Pertanian Berkelanjutan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ipb-university-gelar-pelatihan-pengelolaan-lahan-kering-untuk-pertanian-berkelanjutan/b95b3f9eaad98bbbc5d13b8f7bec15c5

