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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 >

Lebih dari 200 penyakit dapat ditularkan melalui makanan 

sehingga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat agar 

pangan dapat diolah dengan baik.  Penanganan pangan siap 

saji yang tidak higienis berpotensi menyebabkan keracunan 

pangan. Angka kasus keracunan pangan di Indonesia yang 

tinggi menunjukkan adanya permasalahan serius. Kasus 

keracunan tersebut bahkan didominasi oleh masakan rumah 

tangga hingga hampir 46 persen.Karakteristik dan budaya 

masyarakat Indonesia yang beragam juga menghasilkan 

menu, pengolahan dan cita rasa yang berbeda. 

Prof Ratih Dewanti Sebut 

Lebih Dari 200 Penyakit 

Ditularkan Melalui Makanan 

Baca Selengkapnya >

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Rektor IPB 

University, Prof Arif Satria melakukan kunjungan ke 

Komunitas Estate Padi (KEP) IPB University di Desa Kanigoro, 

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, 29/4 untuk 

menyaksikan panen padi IPB 3S, penanaman dan 

penggilingan padi.“Ini hasil yang bagus sekali, nanti saya akan 

koordinasi dengan pak Rektor supaya ini bisa dikembangkan 

dengan jumlah yang lebih besar lagi,” ujar Jokowi.  Ia 

mengatakan, kehadiran konsep KEP IPB University ini dapat 

menjadi solusi dalam mewujudkan ketahanan dan 

kedaulatan pangan. “Sehingga kedaulatan dan ketahanan 

pangan kita betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor 

dari negara lain,” ungkap Jokowi.  

Presiden Jokowi Kunjungi 
KEP IPB University di Malang
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Baca Selengkapnya >

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University bekerja sama dengan 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (UT) 

menggelar peluncuran buku Tata Niaga Pertanian, 

(28/04). Launching buku ini merupakan bagian dari 

peringatan Dies Natal is  FEM ke-20 yang telah 

dilaksanakan sejak 6 April lalu. Buku Tata Niaga Pertanian 

ini disusun oleh Dr Arief Daryanto dan tim dosen di FEM 

IPB University. Dr Arief dan tim berhasil menyajikan 

permasalahan tata niaga pertanian yang kompleks 

menjadi lebih sederhana sehingga dapat diaplikasikan 

oleh berbagai pihak untuk memperbaiki tata niaga 

pertanian di Indonesia. 

Departemen Ilmu Ekonomi 

IPB University Bekerjasama 

dengan Universitas Terbuka 

Luncurkan Buku 

Tata Niaga Pertanian

Baca Selengkapnya >

BPRS Botani IPB University bekerjasama dengan 

Asosiasi  Bank Syariah Indonesia (Asbis indo) 

mengadakan kegiatan santunan Ramadhan 1442 H, 

(28/4) di Babakan Raya Dramaga dan Cibeureum Setu 

Leutik Dramaga.“Acara ini merupakan acara rutin yang 

diadakan oleh BPRS Botani setiap bulan Ramadhan 

yang kebetulan bertepatan dengan peringatan hari 

lahir BPRS. Acara ini adalah wujud kepedulian dan 

sumbangsih BPRS Botani kepada warga masyarakat 

yang berkekurangan, di samping untuk lebih 

memasyarakatkan perbankan syariah khususnya BPRS 

Botani di wilayah Bogor,” ujar Abdillah Jetha Putra, SPi, 

Direktur Utama BPRS Botani.PT BPRS adalah unit usaha 

milik IPB University yang berfokus pada pembiayaan 

bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Agribisnis. 

BPRS Botani 

IPB University Gelar 

Bakti Sosial Ramadhan
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Teknologi Biointensif Padi yang dikembangkan oleh 

Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian 

(Faperta) IPB University berguna untuk mengendalikan 

k o m p l e k s  h a m a  d a n  p e n y a k i t  p a d i  s e k a l i g u s 

meningkatkan produktivitas padi yang berbasis pada 

penyehatan tanaman dan optimalisasi ecosystem 

services. Hama dan penyakit menjadi masalah yang makin 

penting  dengan adanya perubahan iklim.  Teknologi 

Biointensif yang dikembangkan tersebut mempunyai 

komponen berupa bioimunisasi benih dengan PGPR (Plant 

Growth Promoting Rhizobacteria) dan cendawan endofit, 

pengembalian jerami dan sedikit pupuk kandang, 

optimalisasi pemupukan (25-50 persen), dan zeroing 

pestisida.    

IPB University Berhasil 

Kembangkan Teknologi 

Biointensif Padi, Produksi 

Meningkat Meski 

Minim Pupuk

Indonesia di posisi ke empat sebagai negara produsen 

akuakultur terbesar dunia, memiliki lahan potensial 

yang sangat besar dan belum termanfaatkan dengan 

baik. Hal ini menjadikan akuakultur sebagai pilihan 

tepat untuk pengembangan bisnis dan karir di masa 

depan.Program Studi Teknologi dan Manajemen 

Perikanan Budidaya (Prodi TMPB) IPB University atau 

yang sering disebut program studi Akuakultur 

merupakan tempat yang tepat untuk menimba 

ilmunya. Prodi yang biasa disebut dengan Akuakultur 

ini merupakan jenjang pendidikan Strata 1 yang 

dikelola oleh Departemen Budidaya Perairan. Ketua 

Departemen Budidaya Perairan (Akuakultur), Prof 

Muhammad Agus Suprayudi menyampaikan bahwa 

budidaya perairan berfokus pada pendidikan, 

penelitian dan pengembangan akuakultur.

Program Studi Akuakultur 

IPB University Tempat 

Belajar Budidaya Ikan 

Paling Oke

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ipb-university-berhasil-kembangkan-teknologi-biointensif-padi-produksi-meningkat-meski-minim-pupuk/62e3e0f1650660b78a28ad2b0b577bdf
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/program-studi-akuakultur-ipb-university-tempat-belajar-budidaya-ikan-paling-oke/7dc433d76f734cdcbc924b24fc0eedfe
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Baca Selengkapnya >

Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences 

(CTSS) IPB University bersama dengan Wildife 

Conservation Society (WCS) bersepakat menanggulangi 

perdagangan hewan liar menggunakan teknologi artificial 

intelligence (AI). Upaya ini dilakukan guna melindungi 

satwa-satwa liar baik yang berstatus dilindungi maupun 

bukan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Wildlife 

Conservation Society (WCS), perburuan dan peredaran 

illegal wildlife trade (IWT) di dunia menyebabkan kerugian 

yang tinggi dan menempati urutan ketiga dengan nilai 

kerugian sebesar 7-23 milyar dolar per tahun. Kegiatan 

IWT ini melibatkan ribuan jenis satwa dan tumbuhan yang 

terancam punah.

CTSS IPB University 

Bersama WCS Kompak 

Manfaatkan AI untuk 

Lawan Perdagangan 

Hewan Liar

Baca Selengkapnya >

Bogor Trading Competition (BTC) 2021, kompetisi 

trading saham di pasar modal menggunakan real-

account digelar oleh Himpunan Profesi Centre of 

Management, Departemen Manajemen, Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University bekerja 

sama dengan PT Indopremier Sekuritas. Kegiatan ini 

bertujuan untuk melatih dan menguji pengetahuan 

mahasiswa mengenai investasi dan perdagangan 

saham, menganalisis pergerakan saham, dan mengatur 

strategi efektif dalam perdagangan saham. Tahun ini, 

BTC yang mengangkat tema “Strategic Trading: 

Becoming a Market Wizard Amidst the Dynamic Financial 

Market”, diikuti 88 tim dari 51 perguruan tinggi dalam 

dan luar negeri. 

Bogor Trading 

Competition 2021 

Diikuti Mahasiswa dari 

Turki, Jerman dan Malaysia

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ctss-ipb-university-bersama-wcs-kompak-manfaatkan-ai-untuk-lawan-perdagangan-hewan-liar/f7cbec578b8fa3067ef445768b626071
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/bogor-trading-competition-2021-diikuti-mahasiswa-dari-turki-jerman-dan-malaysia/160e7f65f5bb493d5b1a9e174e38b1a6
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Baca Selengkapnya >

Dua pakar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan, masing-masing adalah Adriani Sunuddin, SPi, 

MSi (Pakar Biologi Laut) dan Dr Ir Agus Saleh Atmadipoera, 

DESS (Pakar Oseanografi) turut berkontribusi dalam 

Diskusi Pakar yang digelar oleh Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, akhir pekan lalu.Diskusi Pakar ini digelar dalam 

rangka pengelolaan megafauna laut yang dilindungi dan 

menjadi target konservasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

penyebab terdampar dan kemunculan megafauna laut di 

perairan yang bukan jalur/habitatnya serta menghimpun 

masukan dari para pakar tentang langkah-langkah 

mitigasinya.

Pakar IPB University 

Berkontribusi dalam 

Tindak Lanjut Megafauna 

Laut Terdampar

Baca Selengkapnya >

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Indonesian Green 

Action Forum (IGAF) IPB University melakukan Kegiatan 

Edu Green Village, di Desa Kebon Kopi, Cibanteng 

Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Kegiatan Edu 

Green Village ini merupakan kegiatan pengabdian 

masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Kegiatan ini rutin dilakukan empat kali dalam setahun 

oleh UKM IGAF IPB University dengan tema yang 

berbeda-beda di setiap kegiatannya.Kegiatan Edu 

Green Village yang ketiga di tahun ini bertujuan untuk 

mengedukasi anak-anak di Desa Kebon Kopi agar 

menerapkan zero waste karena kondisi lingkungan saat 

ini yang semakin memburuk akibat semakin banyaknya 

tumpukan sampah yang sulit diolah. 

Dorong Zero Waste, 

Mahasiswa IPB University 

Gelar Edu Green Village

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/pakar-ipb-university-berkontribusi-dalam-tindak-lanjut-megafauna-laut-terdampar/a31b92b37d28605985793d8a098266a4
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/dorong-zero-waste-mahasiswa-ipb-university-gelar-edu-green-village/be1f4cabe7106d96efc063cb97184c50

