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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 >

Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis memberikan 

peluang serta kemudahan dalam memasarkan produk. Hal ini 

mendorong Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa (Menwa) 

Mahawarman (IAM) IPB University untuk menyelenggarakan 

Webinar Bela Negara dan Ketahanan Pangan dengan tema 

"Kiat Mengelola Bisnis secara Digital dan Memasarkan Produk 

Pangan Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat". Webinar 

dilaksanakan akhir pekan lalu melalui Zoom Meeting yang 

diperuntukkan untuk pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta masyarakat 

umum.

Alumnus IPB University 

Bedah Strategi Kuasai Bisnis 

dengan Digital Marketing

Baca Selengkapnya >

IPB University kembali memberikan santunan bagi anak 

yatim di lingkar kampus dan anak pegawai. Tahun ini, IPB 

University memberikan 1703 paket kepada anak yatim yang 

tersebar di 17 desa/kelurahan lingkar kampus. Paket berupa 

uang tunai senilai 250 ribu rupiah.  “Santunan ini merupakan 

agenda rutin yang dilakukan oleh IPB University setiap tahun. 

Semoga di bulan Ramadhan ini kita bisa mendapat barokah 

dari Allah,” ujar Prof Arif Satria, Rektor IPB University.  Dirinya 

turut mengapresiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memanfaatkan data 

presisi dalam penyaluran santunan. 

Menggunakan Data Desa Presisi, 

IPB University Membangun 

Pendekatan Baru Santunan 

Anak Yatim Yang Presisi

http://ipb.link/menggunakan-data-desa-presisi-ipb-university-membangun-pendekatan-baru-santunan-anak-yatim-yang-presis
http://ipb.link/alumnus-ipb-university-bedah-strategi-kuasai-bisnis-dengan-digital-marketing
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Baca Selengkapnya >

Halal Science Center (HSC), Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat IPB University gelar live 

webinar dengan tema "Waspada Terhadap Daging 

Oplosan dan Ayam Tiren Menjelang Lebaran" pada 

Minggu (9/5).Prof Khaswar Syamsu, Kepala HSC IPB 

University menyampaikan bahwa permintaan daging 

pada akhir ramadhan biasanya akan meningkat, namun 

tidak diimbangi dengan supply. Terjadinya gap antara 

pemintaan dan penawaran menyebabkan harga daging 

cenderung naik."Dikhawatirkan ada oknum melakukan 

kecurangan mengoplos daging sapi dengan daging yang 

haram seperti babi atau celeng atau dengan menjual 

ayam tiren (ayam bangkai mati kemarin). Bukan hanya 

ayam tiren, ayam yang mati tanpa penyembelihan yang 

syar'i pun juga haram untuk dikonsumsi," ujarnya.

HSC IPB University: 

Jelang Lebaran, Waspada 

Daging Oplos dan 

Ayam Tiren

Baca Selengkapnya >

Prof Ronny Rachman Noor, Guru Besar IPB University 

dari Fakultas Peternakan menyebutkan bahwa 

Indonesia berada di pusaran perdagangan satwa liar 

dunia. Menurutnya, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  Indonesia tercatat sebagai salah satu eksportir 

produk satwa liar terbesar dunia bersama dengan 

Jamaica dan Honduras. Amerika, Perancis dan Italia 

tercatat sebagai negara importir produk satwa liar 

t e r b e s a r  d u n i a . T i d a k  h a n y a  i t u  P r o f  R o n n y 

mengungkapkan perdagangan satwa liar juga diduga 

merupakan penyebab utama kelangkaan dan 

kepunahan spesies dan juga merupakan salah satu jalur 

penularan dan penyebaran penyakit ke berbagai 

belahan dunia.

Prof Ronny R Noor : 

Indonesia Berada 

di Pusaran Perdagangan 

Satwa Liar Dunia

http://ipb.link/hsc-ipb-university-jelang-lebaran-waspada-daging-oplos-dan-ayam-tiren
http://ipb.link/prof-ronny-r-noor-indonesia-berada-di-pusaran-perdagangan-satwa-liar-dunia
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Baca Selengkapnya >

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem 

penting yang menunjang perekonomian masyarakat 

pulau-pulau kecil di Indonesia. Namun ancaman dari 

aktivitas manusia bagi keberadaan ekosistem ini 

semakin meningkat. Oleh karena itu, mahasiswa punya 

peran penting dalam kelastarian terumbu karang. 

“Mahasiswa bisa memiliki berbagai peran. Antara lain 

sebagai pemberi contoh serta mengedukasi dan 

mengajak masyarakat untuk melestarikan terumbu 

karang,“ ungkap Dr Beginer Subhan, Pakar Terumbu 

Karang IPB University dalam diskusi yang diadakan 

oleh International Law Student Association Chapter 

Universitas Brawijaya “Let's Speak ILSA Chapter UB  

“The Future of Marine Life: Promoting Marine 

Conservation” beberapa waktu lalu. 

Dr Beginer Subhan: 

Mahasiswa Bisa Jadi Contoh 

Pelestarian Terumbu Karang 

Indonesia

Baca Selengkapnya >

“China berhasil melakukan pengentasan kemiskinan, 

dengan terlebih dahulu menyelesaikan pendataan yang 

akurat. Inilah yang perlu kita dorong di Indonesia,” terang 

Dr Sofyan Sjaf kala mempresentasikan Data Desa Presisi 

(DDP) di depan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung 

Barat Hengky Kurniawan, beserta jajarannya di Ruang 

Rapat Bupati Bandung Barat, beberapa waktu lalu.Wakil 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University bidang Pengabdian 

kepada Masyarakat mengungkap carut marut pendataan 

di Indonesia secara mendalam. Menurutnya, sudah 75 

tahun Indonesia merdeka, namun masih belum ada data 

terintegrasi yang benar-benar akurat untuk dapat 

dijadikan acuan perencanaan pembangunan. 

Pejabat Daerah Mantan Artis 

Ini Targetkan Data Desa Presisi 

untuk Pengentasan 

Kemiskinan di Bandung

http://ipb.link/pejabat-daerah-mantan-artis-ini-targetkan-data-desa-presisi-untuk-pengentasan-kemiskinan-di-bandung
http://ipb.link/dr-beginer-subhan-mahasiswa-bisa-jadi-contoh-pelestarian-terumbu-karang-indonesia
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Baca Selengkapnya >

Bayu M Anggara, alumnus IPB University dari Departemen 

Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK) menjadi salah satu pendiri dari start up 

FishLog. Yakni platform transformasi digital logistik dan 

pengolahan yang terintegrasi bagi petambak ikan dan 

nelayan. Saat ini, FishLog memiliki lebih dari 20 cold 

storage yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga lebih 

dari 40 Usaha Kecil Menengah (UKM) Perikanan di 

Jabodetabek."Saya memiliki orang tua yang keduanya 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru SD, kakak saya juga 

PNS. Saya memutuskan untuk tidak jadi PNS bukan karena 

tidak ingin, saya hanya mencari alternatif lain apa yang 

menarik untuk saya tekuni nantinya. Ketika kuliah, 

mindset saya dibangun dengan sudut pandang 

entrepreneur yang keren," terang pemuda asal Jepara, 

Jawa Tengah ini.

Membangun Mindset 

Entrepreneur Ala Alumnus 

IPB University

Baca Selengkapnya >

Di antara fungsi ginjal yaitu mengatur keseimbangan 

air tubuh, menyaring racun untuk dibuang bersama 

air seni serta jika terdapat zat yang masih berguna 

akan dimanfaatkan kembali oleh tubuh. Prof 

Hardinsyah, Guru Besar Gizi Masyarakat, Fakultas 

Ekologi Manusia IPB University dalam Podcast 

Linisehat menjelaskan puasa dapat membantu 

kinerja ginjal. "Saat berpuasa tidak dibolehkan makan 

dan minum artinya terjadi pembatasan asupan air. 

Sehingga ginjal mengatur strategi pengeluaran air. 

Namun ini tergantung pelaku minumnya di malam 

hari terutama saat sahur. Jika saat sahur sedikit 

minum berarti asupan atau input sedikit, ketika 

banyak berkeringat dan bekerja di siang hari maka 

pengeluaran air meningkat, dan potensi mengalami 

kurang air tubuh atau dehidrasi," ujarnya.

Puasa Bantu Kinerja Ginjal, 

Prof Hardinsyah Beri 

Penjelasan

http://ipb.link/membangun-mindset-entrepreneur-ala-alumnus-ipb-university
http://ipb.link/puasa-bantu-kinerja-ginjal-prof-hardinsyah-beri-penjelasan
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Himpunan Mahasiswa Akuakultur Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University berhasil 

melaksanakan kegiatan Talkshow Ikan Hias secara 

daring, 8/5. Talkshow ini merupakan bagian dari 

Collaboration 2021. Tema taklshow kali ini adalah 

“Pengembangan Potensi dan Manajemen Ikan Cupang 

di Masa Pandemi COVID-19."Pada talkshow ini, peserta 

diharapkan dapat mengenal ikan cupang dan 

mengetahui manajemen pemeliharaannya. Selain itu, 

kegiatan in i  d iharapkan mampu melahirkan 

pembudidaya-pembudidaya ikan cupang baru 

sehingga dunia bisnis ikan cupang, akan lebih 

berkembang dan dikenal di kalangan masyarakat. 

Himakua IPB University 

Hadirkan Narasumber 

Bahas Potensi Bisnis 

Cupang

Baca Selengkapnya >

Hari Migrasi Burung sedunia diperingati setiap tahunnya 

pada pekan kedua bulan Mei. Peringatan hari migrasi 

burung sedunia (Word Migratory Bird Day, WMBD) 

merupakan bentuk usaha meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam mewujudkan kerjasama internasional 

dalam melestarikan burung-burung yang bermigrasi. 

Burung migran adalah julukan bagi burung yang 

melakukan migrasi di musim dingin ke tempat lain yang 

l e b i h  h a n g a t  u n t u k  m e n c a r i  m a k a n  m a u p u n 

berkembangbiak.Selama bermigrasi, burung migran 

tersebut membutuhkan tempat s inggah untuk 

beristirahat dan mencari makan. 

Perayaan Hari Migrasi 

Burung Sedunia, Lawalata 

IPB University Amati 

Burung yang Singgah 

di Indonesia

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/perayaan-hari-migrasi-burung-sedunia-lawalata-ipb-university-amati-burung-yang-singgah-di-indonesia
http://ipb.link/himakua-ipb-university-hadirkan-narasumber-bahas-potensi-bisnis-cupang
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Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak 

(Himasiter) IPB University berhasil menggelar 

rangka ian Rangka ian Animal  Sc ience  Essay 

Competition (ASEC) 2021. Rangkaian puncak yang 

digelar yaitu presentasi peserta finalis, 1/5.Finalis yang 

lolos terdiri dari tujuh kelompok dengan ide-ide 

menarik yang mereka usung. Masing-masing finalis 

mempresentasikan idenya dengan kreativitas masing-

masing.Presentasi peserta turut dinilai oleh dua juri 

yaitu Sanhaji dan Nayohan. Berdasarkan penilaian juri, 

ditetapkan tiga pemenang yaitu: Juara 1 Muhammad 

Hafidz Hasbullah (PUFGUN : Pistol Pendeteksi Birahi 

Kerbau Sebagai Upaya Pelestarian Plasma Nutfah 

Indonesia). Juara 2 Sri Wahyuni (WA-Vit : Wafer Pakan 

Aromateraphy Daun Beluntas Berbasis Limbah Kulit 

Jeruk untuk Sapi Potong Selama Pengangkutan)

Ini Dia Pemenang 

Lomba ASEC 2021

Baca Selengkapnya >

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma adakan Webinar 

Karma, 9/5. Webinar kali ini bertema Memaknai 

Keterbatasan Jarak sebagai Bentuk Pendewasaan Diri 

dengan Membangun Sikap Inovatif dan Kreatif. Webinar 

merupakan Rangkaian KARMA 2021 yang juga merupakan 

rangkaian dari Acara Hari Raya Nyepi. Prof Arif Satria, 

Rektor IPB University sangat mengapresiasi tema yang 

diambil dalam Webinar Karma ini. Ia mengatakan bahwa 

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

penting."Growth mindset yang menyikapi krisis yang 

sedang kita hadapi saat ini sebagai opportunity atau 

kesempatan untuk berinovasi adalah mindset yang 

dibutuhkan," ujarnya. Selain growth mindset, untuk 

menghadapi krisis seperti saat ini juga diperlukan orang 

pembelajar. 

Webinar Karma: Ajang 

Memaknai Keterbatasan 

Jarak sebagai Bentuk 

Pendewasaan Diri

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/webinar-karma-ajang-memaknai-keterbatasan-jarak-sebagai-bentuk-pendewasaan-diri
http://ipb.link/ini-dia-pemenang-lomba-asec-2021
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Stres dapat digambarkan sebagai suatu kondisi tegang 

atau terasa ada beban yang membuat kepala, leher, 

punggung, dan bahkan mungkin seluruh tubuh kita 

terasa tidak nyaman. Ini adalah reaksi tubuh yang umum 

dirasakan ketika seseorang menghadapi ancaman, 

tekanan, atau perubahan. Dr Melly Latifah menjelaskan 

bahwa stres merupakan hasil persepsi seseorang 

terhadap kondisi  yang dini la i  melebihi  batas 

kemampuan diri untuk dapat mengatasinya. Kejadian-

kejadian dalam kehidupan seperti pekerjaan, kematian, 

perceraian, kekerasan, bencana, paceklik, pemutusan 

hubungan kerja (PHK), konflik, kemacetan, dan kejadian 

menekan lainnya dapat menjadi sumber stres 

(stressor).“Stres dapat membuat kinerja buruk, tidak 

produktif, bahkan memicu berbagai macam penyakit. 

Ada banyak bukti ilmiah bahwa dalam jangka panjang, 

stres berdampak buruk bagi kesehatan,” ujarnya.

Dr Melly Latifah Bagikan 

Tips Redakan Stres

Baca Selengkapnya >

Alumnus IPB University dari Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof Juhaeri Muchtar 

membagikan pengalaman sekaligus kisah hidupnya 

dalam kegiatan “Berbagi Kearifan Sang Epidemiolog”, 9/5. 

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama IPB University, 

Grhasita (alumni IPB University angkatan 22), 32 Juara 

(alumni IPB University angkatan 32) dan Distorsi Jiwa 

Radio.“Selamat atas kolaborasi angkatan 22 dan 32. Kalau 

kolaborasi seangkatan disebut bonding social capital. 

Kalau antar angkatan disebut bridging social capital,” kata 

Rektor IPB University, Prof Arif Satria. Prof Arif Satria 

berkisah, dulu saat dirinya menjadi mahasiswa S1 di IPB 

University pernah menjadi praktikan Prof Juhaeri Muchtar. 

Rektor IPB University ini mengaku bangga, karena ia diajar 

oleh mahasiswa S1 yang belum lulus, namun sudah 

menjadi asisten di program S2. 

Berbagi Kearifan Sang 

Epidemiolog dari 

IPB University

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/berbagi-kearifan-sang-epidemiolog-dari-ipb-university
http://ipb.link/dr-melly-latifah-bagikan-tips-redakan-stres


Prof  Ronny Rachman Noor, Guru Besar IPB University 

sekaligus Geneticist, Pemerhati Pendidikan dan Budaya, 

jelaskan terkait fenomena genetik yang menjadi misteri 

pada kucing. Yaitu kucing  belang tiga atau dalam dunia 

perkucingan dikenal sebagai kucing Calico. Pada kucing 

Calico, yang menariknya adalah tidak adanya kucing 

jantan yang belang tiga, mengapa?Menurut Prof Ronny, 

kucing domestik memiliki jumlah kromosom sebanyak 38 

buah. Kromosom ini di setiap sel tubuhnya ada dalam 

keadaan berpasangan yaitu 19 pasang. Di antara 19 

pasang krosomom yang dimiliki oleh kucing ini, ada 18 

pasang yang disebut dengan kromosom autosom 

(autosomal chromosome) dan sepasang kromosom sex 

(sex chromosome). 

Bukan Supranatural, 

Ini Penjelasan 

Prof Ronny R Noor Tentang 

Tidak Adanya Kucing Jantan 

yang Memiliki Belang Tiga

“Data Desa Presisi akan dijadikan bahan praktikum bagi peserta Sekolah Pemerintahan Desa. Data yang memiliki 

akurasi tinggi ini harus menjadi acuan dalam merencanakan segala bentuk program pembangunan di desa agar tepat 

sasaran,” jelas Dr Sofyan Sjaf ketika membahas skema Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) atas undangan Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Bogor di Ruang Rapat Bappelitbangda Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu.SPD bertujuan untuk 

meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. 

Kabupaten Bogor Segera Gelar Sekolah Pemerintahan 

Desa Berbasis Data Desa Presisi Karya IPB University
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/bukan-supranatural-ini-penjelasan-prof-ronny-r-noor-tentang-tidak-adanya-kucing-jantan-yang-memiliki-belang-tiga
http://ipb.link/kabupaten-bogor-segera-gelar-sekolah-pemerintahan-desa-berbasis-data-desa-presisi-karya-ipb-university
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Sejak kasus pertama dilaporkan pada Maret 2020, kini, 

setelah satu tahun, sudah hampir 1.4 juta orang 

terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Memasuki tahun baru 

2021, kasusnya masih terus meningkat. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memutuskan 

bahwa semua pengajaran di perguruan tinggi Indonesia 

harus dilakukan secara online selama semester genap 

ini (Februari-Juli 2021).Anatomi Veteriner merupakan 

mata kuliah yang sangat penting dalam pendidikan 

kedokteran hewan. Mata kuliah ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada 

mahasiswa semester awal tentang struktur, fungsi, dan 

perilaku hewan. 

Pengajaran Anatomi 

Veteriner di Fakultas 

Kedokteran Hewan 

IPB Univeristy saat 

Pandemi COVID-19

Baca Selengkapnya >

Secara garis besar, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dan Pendidikan Vokasi memiliki maksud dan tujuan yang 

sama. Tujuan tersebut ialah untuk menyiapkan para 

peserta didik agar memiliki keahlian dan keterampilan di 

bidang tertentu yang membuat mereka siap untuk terjun 

ke dunia kerja. Bahkan, tidak sedikit peserta didik lulusan 

sekolah kejuruan yang memilih untuk langsung bekerja 

atau meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih 

tinggi. Oleh karena kesamaan tujuan itu, antara Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Pendidikan Vokasi harus 

terdapat link and match. Dengan demikian dapat 

terintegrasi hubungan yang sinergis antara pendidikan 

kejuruan dan pendidikan vokasi. 

Dosen SV IPB University 

Gelar Pelatihan Daring 

Software MYOB Accounting 

bagi Guru SMK

Baca Selengkapnya >

http://ipb.link/dosen-sv-ipb-university-gelar-pelatihan-daring-software-myob-accounting-bagi-guru-smk
http://ipb.link/pengajaran-anatomi-veteriner-di-fakultas-kedokteran-hewan-ipb-univeristy-saat-pandemi-covid-19

