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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 >

Ekosistem laut dan pesisir menyediakan berbagai layanan 

jasa yang penting bagi manusia karena merupakan 

k o m p o n e n  d a r i  p e r t u m b u h a n  e k o n o m i  d a n 

kemakmuran. Namun demikian sebagian besar 

ekosistem laut dan pesisir telah terdegradasi akibat 

eksploitasi dan kondisinya memburuk lebih cepat dari 

ekosistem lainnya. 

Implementasi Pengelolaan 

Pesisir Terpadu 

di Kawasan Arafuru dan 

Laut Timor

Baca Selengkapnya >

Dr Nimmi Zulbainarni menyebut pemerintah Indonesia perlu 

mengendalikan aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan 

dengan kebijakan yang komprehensif. Maksudnya adalah 

bukan memberhentikan pemanfaatan seperti kebijakan 

moratorium ataupun peraturan alih muat. Seharusnya 

pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan didukung 

dengan pengawasan yang baik. 

Dr Nimmi Zulbainarni: 

Perlu Kebijakan Komprehensif 

untuk Kelola Sumberdaya 

Perikanan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/implementasi-pengelolaan-pesisir-terpadu-di-kawasan-arafuru-dan-laut-timor/9496ce8ced4b8e334e7dc6f94f977e93
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/dr-nimmi-zulbainarni-perlu-kebijakan-komprehensif-untuk-kelola-sumberdaya-perikanan/f66ca627930ea5ae0b02ad5a1782fd79
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Baca Selengkapnya >

Belakangan ini, harga telur ayam terjun bebas yang 

berdampak pada kerugian bagi peternak. Melihat 

fenomena ini ,  Profesor Niken Ulupi ,  pakar 

peternakan dari IPB University menyebut telah terjadi 

ketidakseimbangan antara supply dan demand telur 

ayam. "Pengaruh buruk akibat harga telur yang anjlok 

adalah beberapa peternak rakyat atau peternak 

mandiri mulai menutup usahanya. Apabila ini tidak 

segera diatasi maka ke depannya masyarakat akan 

mengalami krisis pangan khususnya telur ayam 

sebagai pangan bergizi tinggi sumber protein 

hewani," ujar Prof Niken. Harga telur di beberapa 

daerah di Indonesia, seperti Blitar mencapai 13 ribu 

per kilogram. Harga ini sangat jauh dibandingkan 

dengan harga telur di Bogor atau Jakarta yang masih 

berada pada kisaran 22 ribu per kilogram.

Prof Niken Ulupi Beberkan 

Penyebab Anjloknya 

Harga Telur Ayam

Baca Selengkapnya >

Prof Ari Purbayanto, Guru Besar Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University mengutarakan bahwa 

sumberdaya yang berada di laut bersifat renewable 

resources tapi perlu diperhatikan batasan-batasannya. 

Salah satu sumberdaya yang dimaksud adalah ikan. 

Menurutnya, diperlukan peran teknologi untuk 

mengelola pemanfaatan ikan agar bisa lebih memahami 

perilaku ikan sehingga tidak merusak sumberdayanya. 

“Tingkah laku ikan saat dikepung jaring, dia akan 

meloloskan diri. Saya mempelajari itu supaya paham 

teknologinya agar jangan sampai merusak sumberdaya. 

Jadi teknologi harus disesuaikan juga dengan perilaku. 

Perikanan tangkap di masa kini yang diharapkan adalah 

menangkap ikan yang diinginkan saja,” ujarnya dalam 

Estuary Speaks series #6 dengan tajuk “Perikanan 

Tangkap Masa Kini Di Era 4.0”, (17/9). 

Prof Ari Purbayanto: 

Perikanan Era 4.0 

Memerlukan Sisi Humaniora 

untuk Pengambilan Keputusan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/prof-ari-purbayanto-perikanan-era-4-0-memerlukan-sisi-humaniora-untuk-pengambilan-keputusan/9fa0ac7735d21279e7f3277a97624cc9
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/prof-niken-ulupi-beberkan-penyebab-anjloknya-harga-telur-ayam/c96755e4bf7d2c50c099c8f8f48ea77d


DKM Al Hurriyyah bekerjasama dengan Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwilsus Bogor 

dan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) IPB 

menyelenggarakan Kajian Kauniyah, (15/09). Kegiatan ini 

mengusung tema “Mengenal Allah Melalui Kajian 

Morfofisiologi Hewan dan One Health” dengan pemateri 

Prof Srihadi Agungpriyono, Guru Besar IPB University dari 

Fakultas Kedokteran Hewan.  Profesor Arif Satria selaku 

Rektor dan Ketua Dewan Pembina DKM Al Hurriyyah IPB 

University mengatakan bahwa kegiatan ini sangat 

penting untuk mempertajam keimanan. Ia berharap 

Kajian Kauniyah juga dapat menjadi inspirasi bagi 

kampus-kampus lain di Indonesia.  “Semakin kita 

mempelajari ilmu, semestinya membuat kita semakin 

humble, semakin rendah hati, semakin jernih hatinya, 

dan semakin termotivasi untuk belajar karena memang 

seperti itulah tuntutan dari Allah SWT,” ujar Prof Arif 

Satria, Ketua ICMI Orwilsus Bogor.

Prof Srihadi Agungpriyono 

Paparkan Kajian Kauniyah 

Morfofisiologi Hewan
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Dosen IPB University, Dr Puji Rianti turut menyoroti 

dampak perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa 

dekade terakhir. Ia menyebut, perubahan iklim di bumi 

berhubungan erat dengan aktivitas manusia. 

M e n u r u t n y a ,  b e r b a g a i  a k t i v i t a s  m a n u s i a 

menyebabkan konsentrasi karbon dioksida di udara 

meningkat secara tajam dalam 2 juta tahun terakhir. 

“Hal tersebut mulai terjadi sejak revolusi industri hadir 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyaknya 

peralihan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan 

dan energi menyebabkan deforestasi. Sehingga fungsi 

hutan sebagai penyimpan karbon menurun,” terang Dr 

Puji Rianti, dosen IPB University dari Departemen 

Biologi. Dr Puji Rianti juga menjelaskan, polusi udara 

secara global mempengaruhi lapisan ozon di troposfer 

dan kenyamanan makhluk hidup. 

Dr Puji Rianti: Perubahan 

Iklim Berhubungan Erat 

dengan Aktivitas Manusia

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/prof-srihadi-agungpriyono-paparkan-kajian-kauniyah-morfofisiologi-hewan/67bbe71ec63ac5fde1ddb33090e7be60
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/dr-puji-rianti-perubahan-iklim-berhubungan-erat-dengan-aktivitas-manusia/4901bdb8a96def9dd3d04312db24ec7e
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Baca Selengkapnya >

Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni (DPP HA) 

IPB University bekerjasama dengan Direktorat 

Kerjasama dan Hubungan Alumni (DKHA) IPB 

Univers i ty  dan  SEAMEO BIOTROP kembal i 

menghadirkan Environmental Leader Talks Series 3, 

(16/9). Tema yang diangkat kali ini “Menurunkan Emisi 

Indonesia dan Lautan.” Kegiatan ini digelar dalam 

rangka membahas tuntas perubahan iklim dan 

komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dunia. 

Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim mengatakan  rata-rata peningkatan 

suhu bumi secara global telah berdampak pada 

ekosistem. 

Para Pakar Bahas 

Komitmen Indonesia 

dalam Menurunkan 

Emisi Dunia

Baca Selengkapnya >

Untuk ketiga kalinya, Tax Center Sekolah Vokasi IPB 

University melaksanakan Webinar Nasional Peduli Pajak 

bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor 

Wilayah Jawa Barat III. Webinar ini mengangkat tema 

“Digital isasi  Pajak dalam Rangka Optimal isasi 

Penerimaan Negara dan Daerah”, 16/9.Lala Krisnalia, SE, 

MM selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III 

hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan materi 

berjudul  "Digital isasi  Perpajakan Optimalisasi 

Penerimaan Negara".

Bahas Digitalisasi Pajak, 

Tax Center Sekolah Vokasi 

IPB University Gelar 

Webinar Nasional Peduli 

Pajak 2021

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/bahas-digitalisasi-pajak-tax-center-sekolah-vokasi-ipb-university-gelar-webinar-nasional-peduli-pajak-2021/d1a5c8e496667a0e8230bfeb33102ed5
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/para-pakar-bahas-komitmen-indonesia-dalam-menurunkan-emisi-dunia/e86c551ded7440cff4684e5a26d6a6d2
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Baca Selengkapnya >

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University 

kembali menggelar kontes ayam ketawa nasional. 

Namun demikian, kontes kali ini diselenggarakan 

secara online dengan rangkaian webinar dan lomba 

fotografi. “Kontes ayam ketawa merupakan ajang 

silaturahim antara warga IPB University dengan 

pencinta ayam hias. Selain itu juga, kegiatan ini juga 

menjadi ajang sportivitas dalam melestarikan budaya 

nasional,” ujar Prof Ekowati Handharyani, Pembina 

Himpunan Profesi Ornithologi dan Unggas FKH IPB 

University.Sementara itu, Dekan FKH IPB University, 

Prof Deni Noviana menyebutkan bahwa 40 hingga 50 

persen alumni FKH IPB University bekerja di bidang 

perunggasan. Artinya, kegiatan di luar kelas seperti 

kontes ayam ketawa akan menambah kekayaan 

pengetahuan dan pengalaman mahasiswa FKH IPB 

University. 

Kontes Ayam Ketawa 

Nasional di FKH 

IPB University

Baca Selengkapnya >

Himpunan Mahasiswa Vokasi dari Program Studi 

Akuntansi, Manajemen Agribisnis dan Manajemen 

Industri (Himavo Akmapesa), Sekolah Vokasi IPB 

University gelar Poster Competition dan webinar 

"Improving Our Quality of Life" (19/9). Webinar ini 

menghadirkan Adnan Fatron, self development trainer 

sekaligus owner Muda Inspiratif Consulting dan Bhirawa 

Ananditya Wicaksana, Presiden Mahasiswa IPB 

University periode 2019-2020. Dalam paparannya, 

Adnan menyebutkan bahwa soft skill merupakan life skill 

karena soft skill akan terus bermanfaat sepanjang hidup. 

Soft skill tidak memiliki aturan baku dan fleksibel karena 

dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. “Namun untuk 

menggapai kesuksesan, bertumpu hanya kepada soft 

skill saja tidak cukup. Kita perlu menyeimbangkan antara 

soft skill dan hard skill. 

Ini Cara Mahasiswa Vokasi 

IPB University Asah 

Soft Skill

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/ini-cara-mahasiswa-vokasi-ipb-university-asah-soft-skill/02e7d88e7dc84d5f99ada8dc74ab656d
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/kontes-ayam-ketawa-nasional-di-fkh-ipb-university/2a811c733c0e2c4a8959bba3352331ee
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Baca Selengkapnya >

Departemen Agribisnis,  Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University menganggap program 

Enrichment Course (EC) sangat penting untuk dikenalkan 

lebih lanjut kepada mahasiswa baru. Oleh karena itu, 

Departemen Agribisnis menggelar webinar New Age of 

Successful Agribusinessman (NASA) yang mengangkat 

tema Fast Moving of New Agribusiness Generation (18/9).  

Menurut Dr Dwi Rachmina selaku Ketua Departemen 

Agribisnis IPB University, EC dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif dalam pemenuhan Satuan Kredit Semester 

(SKS) bagi mahasiswa. Apabila dilaksanakan dengan baik, 

maka mahasiswa yang mengikuti program ini dapat 

mengkonversi dan mengklaim kegiatannya menjadi 

sejumlah SKS. 

Departemen Agribisnis 

IPB University Dorong 

Mahasiswa Baru Ikuti 

Enrichment Course

Baca Selengkapnya >

Sekolah Vokasi IPB University mendapatkan mandat 

dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan 

pendampingan pada Program SMK Pusat Keunggulan 

(SMK PK). Salah satu SMK yang mendapatkan 

pendampingan adalah SMKN Pertanian Terpadu 

Pekanbaru, Riau.

Sekolah Vokasi 

IPB University Dampingi 

SMKN Pertanian Terpadu 

Pekanbaru dalam 

Penguatan Link and 

Super Match

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/departemen-agribisnis-ipb-university-dorong-mahasiswa-baru-ikuti-enrichment-course/3d6116f27d4a78e69ef0a14fc8b711b6
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/sekolah-vokasi-ipb-university-dampingi-smkn-pertanian-terpadu-pekanbaru-dalam-penguatan-link-and-super-match/4f4da7e03a905c5dea2ab48c7489b411
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Baca Selengkapnya >

Himpunan Alumni (HA) IPB University dengan 

didukung penuh institusi IPB University mengadakan 

FALP (Future Agile Leader Program). Program ini 

menyasar ketua OSIS/MPK/Ekstrakurikuler SMA 

seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti 1.034 siswa dari 

seluruh Indonesia.Pembukaan FALP secara resmi 

dilakukan oleh Ketua HA IPB University, Fathan Kamil, 

(18/9). Dalam kesempatan ini, Fathan memberikan 

beberapa arahan kepada peserta terkait urgensi 

untuk membentuk karakter pemimpin sedari dini. 

“Pada dasarnya, program ini tidak hanya penting bagi 

IPB University tetapi juga Indonesia. Melihat terlalu 

banyak perspektif  dan diskursus mengenai 

kepemimpinan itu sendiri oleh elit sekarang, kita 

harus membangun peradaban pemimpin yang kuat 

dan dimulai sejak dini,” ujarnya.

Program FALP Himpunan 

Alumni IPB University 

Resmi Dibuka

Baca Selengkapnya >

Penambak udang seringkali menghadapi berbagai 

penyakit udang. Terutama ancaman penyakit vibriosis 

yang menyebabkan angka kematian udang yang tinggi. 

Strategi khusus perlu dipahami agar penanganannya 

dapat dilakukan dengan tepat.  Mengupas tuntas hal 

tersebut, Aquafest (Aquaculture Festival) 2021 yang 

diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuakultur 

(Himakua) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 

IPB University menggelar webinar “Kupas Tuntas Strategi 

Penanganan Penyakit Vibriosis” (18/09). Acara ini 

mengundang berbagai pakar baik dari pemerintah, 

akademisi, dan pelaku usaha. 

Himakua IPB University 

Hadirkan Para Pakar, 

Kupas Tuntas Penanganan 

Penyakit Vibriosis Pada 

Komiditas Udang

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/himakua-ipb-university-hadirkan-para-pakar-kupas-tuntas-penanganan-penyakit-vibriosis-pada-komiditas-udang/026a405e225f63330cc0080e064983e8
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/program-falp-himpunan-alumni-ipb-university-resmi-dibuka/dbb36768712af1841e5faf9f3a1168be
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Baca Selengkapnya >

Ternyata, isu kesetaraan gender tidak hanya dilihat 

dari sisi perempuan namun juga laki-laki. Hal ini 

disampaikan Nur Hasyim, MA, seorang trainer dan 

researcher dalam Webinar Peningkatan Softskill Living 

In Present (LIPS) bertopik “Gender Equality: Equality in 

Indonesia,” (18/9).Dalam materinya, Nur Hasyim 

memberikan i lustrasi  tentang situasi  netral 

gender/gender blind, gender equity (kesetaraan 

gender) dan gender justice (keadilan gender). “Apakah 

k e s e t a r a a n  d a n  k e a d i l a n  g e n d e r  h a n y a 

menguntungkan perempuan? Saya katakan dengan 

jelas dari awal bahwa ini untuk kita semua,” ujarnya. 

Mahasiswa IPB University 

Bahas Keadilan Gender 

untuk Semua

Baca Selengkapnya >

Peringati Hari Olahraga Nasional, Badan Eksektif 

Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB 

University hadirkan Nurul Akmal. Atlet Olimpiade Tokyo 

2020 asal Aceh ini hadir dalam IPB Virtual Sport 

Competition, yang digelar beberapa waktu lalu.Pada 

kesempatan ini ,  Nurul membagikan kisah dan 

perjuangannya menjadi atlet nasional. Menurutnya, awal 

terjun menjad atlet angkat besi adalah karena ajakan 

teman dan orang tuanya. “Awalnya saya takut tidak 

mampu untuk mengangkat beban. Namun karena ada 

potensi postur badan yang saya miliki, saya sadar dan 

yakin bisa mencapai impian saya. Di sini saya mengajak 

generasi muda untuk rutin menjalankan olahraga, 

apalagi yang memiliki cita-cita ingin menjadi atlet,” 

ujarnya. 

Nurul Akmal, Atlet 

Angkat Besi Indonesia 

Menyapa IPB University

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/nurul-akmal-atlet-angkat-besi-indonesia-menyapa-ipb-university/88c8cfb33cac2e67a0e14f093403eaa8
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/mahasiswa-ipb-university-bahas-keadilan-gender-untuk-semua/20531127809379e8213633e11e73e7a9
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Dalam rangka memperingati Hari Perlindungan Ozon 

Internasional 2021, Badan Eksekutif Mahasiswa 

Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University 

menggelar webinar “Darurat Iklim di Masa Pandemi: 

Bagaimana Nasib Generasi Mendatang?”, (18/9). 

Webinar ini untuk memberikan kesadaran bagi 

masyarakat umum khususnya pada pemuda atas 

kondisi iklim saat ini dan dampaknya di masa 

depan.“Perubahan iklim diakibatkan oleh adanya 

aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan 

alam. Perubahan iklim mampu mengakibatkan 

kerusakan dan kehilangan,” jelas Dr Perdinan, Pakar 

Informasi Iklim IPB University. Selain itu, Indri Addini 

dari Carbonethics menjelaskan bahwa penting bagi 

kita untuk mengurangi dan mengatasi jejak karbon 

yang telah diproduksi. 

Hari Perlindungan Ozon 

Internasional 2021: 

BEM KM IPB University 

Bahas Darurat Iklim

Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Startup KlambirBirdNest.id binaan Science Techno 

Park (STP) IPB University, luncurkan dua brand produk 

kesehatan dan kecantikan MaroestHealthy dan 

PraMitss Beauty. Startup KlambirBirdNest.id adalah 

perusahaan yang bergerak di komoditas sarang 

burung walet dari hulu hingga hilir nya dengan 

memanfaatkan teknologi . “Dengan semangat 

membangun neger i ,  saya berharap dengan 

diluncurkannya dua brand produk kesehatan dan 

kecantikan ini mampu memberikan nilai tambah bagi 

komoditas sarang burung walet Indonesia,” terang 

Irvan Didi Pramana, CEO KlambirBirdNest.id. 

Mahasiswa IPB University ini mengatakan sudah 

saatnya Indonesia mulai mengekspor produk jadi 

dengan bahan baku sarang burung walet. 

Mahasiswa IPB University 

Manfaatkan Sarang 

Burung Walet untuk 

Kecantikan dan Kesehatan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/hari-perlindungan-ozon-internasional-2021-bem-km-ipb-university-bahas-darurat-iklim/1bd68749a204baa2f3f7ad8fb160713e
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/mahasiswa-ipb-university-manfaatkan-sarang-burung-walet-untuk-kecantikan-dan-kesehatan/242c5f34a426f302e49f6e154582c39c
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Mahasiswa IPB University yang tergabung dalam Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penerapan Iptek (PI) 2021 

ciptakan alat pemotong kacang tanah. Alat yang diberi 

nama Circlenut ini diklaim dapat memudahkan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama usaha 

peyek.Mereka adalah Asmaul Husna, Fahmi Ramadhan, 

Gunafria A, Sari Ramadhonna dan M Aysar Ferdiansyah. 

Mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem 

(TMB), Fakultas Teknologi Pertanian ini dibimbing Dr 

Lenny Saulia.“Proses produksi peyek dari bahan mentah 

hingga menjadi peyek siap dipasarkan memerlukan 

beberapa proses. Yaitu proses pemotongan kacang 

tanah, pencucian, pengolahan bahan, penggorengan dan 

pengemasan. 

Mahasiswa IPB University 

Ciptakan Circlenut, 

Alat Pemotong 

Kacang Tanah Tercepat

Baca Selengkapnya >

Memakai masker Mencuci tangan 
pakai sabun 

Menjaga jarak 

Menjauhi kerumunan  Mengurangi mobilitas 

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita

#IngatPesanIbu  #5M

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/mahasiswa-ipb-university-ciptakan-circlenut-alat-pemotong-kacang-tanah-tercepat/7b823511b6c38d0176016381f68ee72c

