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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 >

Baca Selengkapnya >

Istilah “Hangry” sering digunakan untuk mendeskripsikan 

rasa marah yang muncul ketika seseorang mengalami lapar. 

Tetapi apakah benar rasa lapar akan selalu menyebabkan 

seseorang menjadi gampang marah? Marah merupakan 

respon emosional yang kuat yang muncul ketika tubuh 

merasa menghadapi ancaman atau bahaya. Pada kondisi 

tersebut, sumbu hipotalamus-pituitary-adrenal (HPA) di otak 

akan teraktifkan, dan memicu respons melawan atau lari 

(“fight or flight”). Dosen IPB University, dr Husnawati,  

menuturkan bahwa kombinasi rasa lapar dan amarah 

merupakan respons emosional yang rumit yang melibatkan 

interaksi biologi, kepribadian, dan isyarat lingkungan. 

Dr Husnawati Jelaskan 

Hubungan Lapar dan Marah

Empat Guru Besar IPB University hadir dalam diskusi 

"Keanekaragaman Hayati" yang digelar bertepatan dengan 

Biodiversity Day. Dalam kegiatan yang diselenggarakan 

melalui media Universitas Gunadarma (UG TV) bekerjasama 

dengan Asosiasi Profesor Indonesia (API) ini hadir empat 

pakar yang merupakan para Guru Besar IPB University yaitu 

Prof Hadi Susilo Arifin, Prof Ari Purbayanto, Prof Muhamad 

Syukur dan Prof Bambang Purwantara. Melalui diskusi 

tersebut, Prof Hadi membahas Urban Biodiversity melalui 

pemanfaatan pekarangan. 

Peringati Biodiversity Day, 

Berikut Sudut Pandang Pakar 

IPB University tentang 

Keanekaragaman Hayati

ipb.link/peringati-biodiversity-day-berikut-sudut-pandang-pakar-ipb-university-tentang-keanekaragaman-hayati
ipb.link/dr-husnawati-jelaskan-hubungan-lapar-dan-marah
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Ir Jamil Azzaini, MM, Alumnus IPB University bagikan 

metode “Peak Performance”  dengan tiga pondasi 

persyaratannya. Yakni noble purpose (alasan yang paling 

baik dan mendasar atas keberadaan manusia di bumi), 

t e a m  w o r k  y a n g  s o l i d ,  d a n  d i s i p l i n  d a l a m 

eksekusi.“Kombinasi tiga pondasi peak performance 

memerlukan pendekatan rasional, emosional dan ibadah 

yang baik dan selalu mengajarkan kebaikan, kolaborasi, 

kinerja terukur. Hal yang paling menarik dan menjadi 

kunci keberhasilan kerja adalah kolaborasi. Artinya, 

keberhasilan tidak dapat dicapai dari upaya sendiri 

melainkan suatu proses yang melibatkan orang banyak 

atau suatu tim,” ujarnya dalam Halal Bi Halal, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB University, pekan 

lalu. Dalam kegiatan ini, Jamil mengangkat tema “FPIK IPB 

University Bergerak Lebih Maju Melalui Semangat Idul 

Fitri” melalui pendekatan metode “Peak Performance”. 

Peak Performance untuk 

Majukan FPIK 

IPB University

Baca Selengkapnya >

Dunia hewan sungguh sangat menarik. Berbagai jenis 

hewan baik di darat, air maupun di udara memiliki 

keunikan dan fungsi yang beraneka ragam. Kuda 

merupakan salah satu hewan yang sangat menarik. 

Hewan ini mudah ditunggangi manusia dan menjadi 

alat tranportasi yang terkenal di masa lalu. Kuda juga 

dapat menarik kereta dan membawa beban sehingga 

memudahkan pekerjaan manusia. Di sisi lain, kuda 

juga dapat menjadi hewan kesayangan, sebagai hobby, 

maupun digunakan dalam olahraga pacuan maupun 

ketangkasan berkuda. Dengan banyaknya kegunaan 

kuda, tak heran kuda menjadi hewan yang sangat 

berharga. Sebagian kita pernah mendengar informasi 

bahwa harga seekor kuda ada yang mencapai milyaran 

rupiah. 

Berminat Jadi 

Dokter Hewan Kuda? 

Belajar di FKH 

IPB University Saja

ipb.link/peak-performance-untuk-majukan-fpik-ipb-university
ipb.link/berminat-jadi-dokter-hewan-kuda-belajar-di-fkh-ipb-university-saja
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Septian Jasiah Wijaya, Alumnus IPB University dari 

Sekolah Vokasi, sukses membangun usaha bernama PT 

Waluya Wijaya Farm. Sejak SMA, Septian sudah memulai 

usaha ternaknya hingga akhirnya ia memutuskan untuk 

masuk IPB University. Kini Tian telah memiliki lahan 

ternak seluas 5,6 hektar. IPB University sebagai tempat 

bagi Tian, sapaan akrabnya, untuk meningkatkan 

pengetahuannya dalam mengurus ternaknya dengan 

benar.  "Kalau dulu pas masih remaja, memberikan 

pakan ternak masih asal-asalan. Setelah masuk IPB 

University jadi belajar bahwa semua ada ilmunya dan 

ada hitungannya. Berapa pakan yang dibutuhkan, 

jenisnya apa, dan lain sebagainya," ujarnya.Tian ingin 

buktikan bahwa peternak Indonesia bisa memiliki farm 

yang lebih modern. 

Modal Nekat, Berikut 

Kunci Jadi Peternak 

Kelas Pengusaha Ala 

Alumnus IPB University

Baca Selengkapnya >

Dekan Fakultas Peternakan IPB University, Dr Idat Galih 

Permana, menjelaskan, pandemi COVID-19 tidak 

menghalangi untuk terus bersilaturahim meskipun secara 

daring. “Meskipun secara online, kita masih bisa secara 

khidmat untuk bersilaturahim satu sama lain,” ujar Dr Idat. 

Dirinya juga menyebut, pandemi COVID-19 turut 

mengubah tatanan sosial masyarakat. Seperti rutinitas 

kegiatan sehari-hari maupun upaya untuk bersilaturahim 

dan berinteraksi. Dengan bermodal teknologi yang ada, 

diharapkan silaturahim akan tetap terjaga meskipun 

belum bisa bertatap muka secara langsung. 

Komitmen Serempak 

Fapet IPB University untuk 

Jadi Terdepan dalam 

Pengembangan Ilmu dan 

Teknologi Peternakan

ipb.link/komitmen-serempak-fapet-ipb-university-untuk-jadi-terdepan-dalam-pengembangan-ilmu-dan-teknologi-peternakan
ipb.link/modal-nekat-berikut-kunci-jadi-peternak-kelas-pengusaha-ala-alumnus-ipb-university
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Relawan Mahasiswa IPB University (REMI) di bawah 

naungan Kementerian Sosial Masyarakat Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University 

mengunjungi gelar acara turun panti. Kali ini mereka 

mengunjungi Rumah Tahfidz Yatim Piatu dan Dhuafa 

Daarul Qur’an YRA, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir 

pekan lalu. Ada 19 orang anak-anak panti yang 

mendapatkan pembinaan dari REMI.Mahasiswa IPB 

University mengajarkan kepada anak-anak cara membuat 

pohon harapan yang berisi cita-cita mereka di masa yang 

akan datang. Muncul beragam cita-cita dan harapan 

mereka tuliskan. Ada yang bercita-cita menjadi seorang 

guru, dokter, polisi, hingga menjadi seorang Hafidz 

Qur’an.

REMI IPB University 

Ajarkan Anak-anak Panti 

Buat Pohon Harapan

Baca Selengkapnya >

Perkumpulan Mahasiswa Pencinta Alam Lawalata IPB 

University mengadakan Webinar Series 2 Season 2 

d e n g a n  t e m a  “ P e r s p e k t i f  M i l e n i a l  t e k a i t 

Keanekaragaman Hayati di Indonesia,” 22/5.  Webinar 

ini  mengundang Rizky Anggara (Ketua PC. Sylva 

Indonesia IPB University), Muhammad Imam (Ketua 

Bidang Unit Konservasi Fauna), Pandu Askaria (Ketua 

Fisheries Diving Club IPB University), dan Zufar Fauzan 

E (Ketua Umum Lawalata IPB University). Sebagai 

pembuka sesi diskusi, Muhammad Khoir selaku 

anggota Biodirvesity Warriors menjelaskan arah gerak, 

sejarah, serta kegiatan yang di lakukan oleh 

Biodiversity Warriors. 

Lawalata IPB University 

Bahas Perspektif Milenial 

terkait Keanekaragaman 

Hayati di Indonesia

Baca Selengkapnya >

ipb.link/remi-ipb-university-ajarkan-anak-anak-panti-buat-pohon-harapan
ipb.link/lawalata-ipb-university-bahas-perspektif-milenial-terkait-keanekaragaman-hayati-di-indonesia
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Beberapa waktu la lu ,  Unit  Layanan Konsel ing 

Departemen (ULKD) Fakultas Kehutanan dan Lingkungan 

IPB University hadirkan Muhammad Iqbal, PhD, psikolog 

dan CEO Rumah Konseling dalam sebuah webinar. 

P e l a k s a n a a n  w e b i n a r  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k 

memperkenalkan ULKD kepada mahasiswa. Harapannya 

mahasiswa bisa lebih memahami dan mencintai dirinya 

sendiri dan tidak merasa insecure serta patah semangat di 

masa pandemi. ULKD yang ada di setiap departemen di 

Fahutan IPB University ini berisikan perwakilan dosen 

konselor. Tugasnya adalah menampung dan memberikan 

pelayanan kepada mahasiswa dalam hal kesehatan 

mental yang berkaitan dengan proses akademik maupun 

urusan pribadi. 

Cegah Mahasiswa Insecure, 

Unit Layanan Konseling 

Departemen di Fahutan 

IPB University 

Siap Membantu
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Indonesia merupakan negara yang cukup sering dilanda 

bencana alam. Baik yang terjadi secara alami ataupun 

yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal tersebut 

disebabkan karena Indonesia berada pada Jalur Cincin 

Api atau yang lebih dikenal sebagai Ring of Fire. Relawan 

Mahasiswa IPB University (REMI) di bawah naungan 

Kementerian Sosial Masyarakat Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM), IPB 

University (23/5) mengadakan REMI Talks 2 "Bersiap 

Sebelum Badai Menerjang".  Dewi Anggrahini , 

Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) ACT Bogor Raya 

memaparkan Manajemen Kebencanaan (Disaster 

Management). 

Relawan Mahasiswa 

IPB University: 

Jadi Disaster Victim 

atau Life Saver?

Baca Selengkapnya >

ipb.link/cegah-mahasiswa-insecure-unit-layanan-konseling-departemen-di-fahutan-ipb-university-siap-membantu
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