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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 >

IPB University sepakat menandatangani Nota Kesepahaman 

tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat bersama 11 mitra. 

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

dilakukan oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria di 

Science Techno Park IPB University, Kampus Taman 

Kencana, Bogor, 24/9. 

IPB University Perkuat 

Kerjasama dengan 11 Mitra

Baca Selengkapnya >

IPB Univers i ty  bersama Bala i  Pengembangan 

Instrumentasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPI-

BRIN) berhasil menciptakan oxygen concentrator dengan 

molecular sieve produk lokal. Produk ini diberi nama 

OxIL. Inovasi ini merupakan solusi dari krisis kelangkaan 

oksigen yang terjadi selama pandemi COVID-19.Dr Anto 

Tri Sugiarto salah satu tim peneliti dari BPI-BRIN, 

menerangkan OxIL adalah oxygen concentrator dengan 

kapasitas maksimum 10 liter per menit dengan 

menggunakan metode Pressure Swing Adsorption (PSA). 

IPB University dan 

BRIN Launching OxIL, 

Teknologi Oxygen Concentrator

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/ipb-university-dan-brin-launching-oxil-teknologi-oxygen-concentrator/74f6c13ffc202c9e8c66bc7bd77b8547
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/ipb-university-perkuat-kerjasama-dengan-11-mitra/8973d71197e7eedafb813ed91982421c


Tani Center IPB University jalin kerjasama dengan 11 

mitra dalam rangka menyambut Hari Tani yang 

diperingati setiap tanggal 24 September. Kerjasama 

tersebut dilakukan dengan empat perguruan tinggi di 

daerah, perusahaan swasta, Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan yayasan. Kerjasama ini juga 

menegaskan komitmen Tani Center IPB University 

untuk memuliakan petani dan mendorong perbaikan 

di pedesaan. Rektor IPB University, Prof Arif Satria, 

mengatakan diwujudkannya kolaborasi dengan 

berbagai pihak ini diharapkan dapat memberi solusi 

bagi persoalan pertanian. “Kolaborasi antara IPB 

University dan para mitra hari ini tentunya sangat 

bagus untuk memperkuat kedaulatan pangan dan 

memuliakan petani Indonesia,” katanya saat 

memberikan sambutan di Bogor, (23/9).

Sambut Hari Tani, 

Tani Center IPB University 

Jalin Kerjasama untuk 

Muliakan Petani
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

IPB University menerima kunjungan dari jajaran 

pimpinan Universitas Negeri Semarang (Unnes), 23/9. 

Pada kesempatan ini rombongan tamu diajak berkeliling 

Kampus IPB Dramaga. Rektor IPB University, Prof Arif 

Satria, menyambut hangat kedatangan rombongan dari 

Unnes. "Selamat datang di IPB University, kami dengan 

senang hati siap berbagi terkait pendidikan dan sistem 

informasi di kampus kami,” ujarnya. Ia juga mengatakan, 

“Dengan kerjasama ini, kita saling belajar, saling 

membesarkan dan saling menguatkan satu sama lain.

IPB University Terima 

Kunjungan dari 

Universitas Negeri Semarang

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/ipb-university-terima-kunjungan-dari-universitas-negeri-semarang/887014389aeb2a8d1061916310ab309a
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/sambut-hari-tani-tani-center-ipb-university-jalin-kerjasama-untuk-muliakan-petani/d54de3140331ad52ccd13469a9452238
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Baca Selengkapnya >

Akhirnya, gelaran meriah yang ditunggu-tunggu baik 

oleh warga IPB University maupun masyarakat umum 

resmi dibuka.  Agrianita’s Craft and Food Festival (ACFF) 

2021  yang akan digelar selama dua hari pada Sabtu-

Minggu, 25-26 September 2021 resmi dibuka secara 

meriah, 25/9.Festival yang dikemas sangat apik ini 

dihelat atas kerjasama dengan Alumni IPB University 

Angkatan 32 atau akrab disebut IPB 32 Juara. Ketua 

Agrianita IPB University, Retna Widayawati menjelaskan, 

festival tersebut merupakan inisiatif untuk ikut 

memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

Indonesia di tengah pandemi. Melalui pagelaran ini, 

masyarakat dihimbau untuk membeli produk Indonesia 

demi mendukung kebangkitan perekonomian Indonesia 

pasca pandemi.  

Super Meriah, Agrianita’s 

Craft and Food Festival 

(ACFF) 2021 Resmi Dibuka

Baca Selengkapnya >

Agrianita IPB University dan Alumni IPB University 

Angkatan 32 berkolaborasi menggelar talkshow 

bertajuk "Menjawab Tantangan untuk Bertahan dan 

Berkembang" sebagai bagian dari Agrianita’s Craft & 

Food Festival (ACFF) 2021. Talkshow yang dipandu oleh 

Shahnaz  Haque tersebut  mengundang  t iga 

narasumber yakni Arto Biantoro yang merupakan 

aktivis brand, Frida Nursanti yang merupakan owner 

dari Frida Aulia, dan Owner Rumah Que Que,  Chairu 

Fariandini.Pada situasi pandemi seperti saat ini Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu 

tumpuan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. 

Para Entrepreneur Berbagi 

Kisah Hadapi Tantangan 

Bertahan dan Berkembang 

di Masa Pandemi 

di ACFF 2021

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/super-meriah-agrianita-s-craft-and-food-festival-acff-2021-resmi-dibuka/9e5f3d39a53768c8ca31fde417ab90f0
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/para-entrepreneur-berbagi-kisah-hadapi-tantangan-bertahan-dan-berkembang-di-masa-pandemi-di-acff-2021/210ecd3bf5cd75d2693e5834c237817d
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Agrianita’s Craft and Food Festival (ACFF) yang digelar 

Agrianita IPB University kerjasama dengan Alumni IPB 

University Angkatan 32 yang dikenal dengan sebutan IPB 

32 Juara salah satunya menampilkan aksi unik yakni 

Masak Bersama Sahabat Agrianita Sedunia.Sahabat 

Agrianita dari berbagai belahan dunia mengikuti acara 

seru ini. Mereka diantaranya tinggal di Jepang, Australia, 

Belanda, Norwegia, Turki, Afrika Selatan, Malaysia dan 

tentu Indonesia.  Suara panci berdentang dari berbagai 

negara terekam dalam ruang zoom. Yel-yel membahana, 

menggelorakan semangat untuk menyajikan hidangan 

terbaik.Tak hanya para sahabat Agrianita, acara ini juga 

dihadiri pengunjung yang bisa menyaksikan keandalan 

dua chef dalam menyajikan menu-menu penggugah 

selera. 

Keseruan Masak Bersama 

Sahabat Agrianita Sedunia 

di ACFF 2021

Dalam rangka memeriahkan Agrianita's  Craft & Food 

Festival (ACFF) 2021, Agrianita IPB University 

menghadirkan Silva Sandiarini, seorang fotografer 

produk profesional dalam talkshow bertajuk 

"Memenangkan Persaingan melalui Foto Produk", 25/9. 

Talkshow ini mengupas tuntas teknik fotografi produk 

untuk meningkatkan nilai jual.Pada kesempatan ini, 

Silva menjelaskan foto produk yang menarik sangat 

pent ing  da lam meningkatkan penjua lan.  Ia 

mengatakan, foto produk yang baik bertujuan untuk 

mewakili visual sebuah brand. “Foto produk ini dapat 

menambah kepercayaan konsumen terhadap produk 

yang kita jual, pada saat yang sama, foto ini bisa kita 

gunakan untuk membangun brand image sebuah 

produk (brand identity),” tandasnya.

Pesan dari ACFF 2021: 

Menangkan Persaingan 

dengan Foto Produk 

yang Ciamik

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/keseruan-masak-bersama-sahabat-agrianita-sedunia-di-acff-2021/00a0bef8f1032bcd73900b3834c84ea6
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/pesan-dari-acff-2021-menangkan-persaingan-dengan-foto-produk-yang-ciamik/2ff717459407667f0a34d445db6dfae9
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Agrianita’s Craft and Food Festival (ACFF) yang digelar 

Agrianita IPB University kerjasama dengan Alumni IPB 

University Angkatan 32 yang dikenal dengan sebutan IPB 

32 Juara salah satunya menampilkan Festival Produk. 

A d a  r a t u s a n  p r o d u k  y a n g  b i s a  d i n i k m a t i 

pengunjung.Masyarakat sudah dapat mengakses 

produk-produk tersebut melalui website Agrianita IPB 

University sejak 18 September 2021.  Tinggal klik link 

http://agrianita.ipb.ac.id/kiosk/ beragam produk yang 

menyegarkan pandangan mata dapat dinikmati dan 

bahkan bisa langsung bertransaksi untuk bisa 

mendapatkan produk tersebut.  Proses transaksi ini 

a k a n  b e r l a n g s u n g  s a m p a i  3  O k t o b e r  2 0 2 1 

mendatang.Ketua Agrianita IPB University, Retna 

Widayawati menjelaskan, Kami ingin memberikan 

inspirasi bagi pengunjung untuk berkarya dan 

berwirausaha. 

Festival Produk 

di ACFF 2021 Segarkan 

Mata Pengunjung

Saat ini masyarakat semakin teredukasi terkait cara-

cara pengaturan keuangan. Untuk menambah 

wawasan finansial masyarakat, dalam gelaran 

Agrianita's Craft and Food Festival (ACFF) 2021 

Agrianita IPB University bersama Alumni IPB 

University Angkatan 32 mengundang Muhamad 

Ramzi Hanifyanto selaku Kepala Departemen General 

Trading & Manufacturing Service di PT Antam Tbk 

dalam talkshow bertajuk Financial Planning, Ensuring 

Your Future Succes, 26/9. Peserta talkshow ini 

mengikuti paparan narasumber melalui ruang 

zoom.Dalam kesempatan tersebut Ramzi fokus 

kepada salah satu perencanaan finansial yakni 

investasi. Ia menyebutkan beberapa alasan yang 

membuat investasi menjadi hal yang pantas untuk 

dipertimbangkan karena manfaatnya yang banyak. 

Undang PT Antam Tbk, 

ACFF 2021 Gelar Talkshow 

Bahas Investasi Emas

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/festival-produk-di-acff-2021-segarkan-mata-pengunjung/ce7199e36b7ee22a40648156d1e49623
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/undang-pt-antam-tbk-acff-2021-gelar-talkshow-bahas-investasi-emas/039c10a2aad2ca25d301a4ddc11e0aec
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Baca Selengkapnya >

Salah satu kunci sukses usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) adalah strategi pemasaran. Strategi 

pemasaran yang tepat akan mampu memberikan 

eksposur pada produk sehingga kostumer akan 

berdatangan. Agrianita IPB University bersama Alumni 

IPB University Angkatan 32 menghelat  talkshow 

menarik dengan menghadirkan Fajar Kusuma Nugraha 

yang merupakan Project Manager Digitalisasi Kredit 

Bisnis Kecil dan Program di Bank Negara Indonesia (BNI) 

untuk membekali para pelaku UMKM di Indonesia 

dengan ilmu marketing di event Agrianita's Craft and 

Food Festival (ACFF) 2021, 26/9. Para peserta dari 

berbagai daerah di Indonesia menyaksikan gelaran ini 

melalui aplikasi zoom.Dirasakan maupun tidak pandemi 

membuat proses transformasi digital menjadi lebih 

cepat. 

ACFF 2021 Bekali UMKM 

dengan Strategi 

Digital Marketing

Baca Selengkapnya >

Melukis adalah suatu kegiatan yang umum dilakukan 

menggunakan cat dan kuas, namun apa jadinya jika cat 

ini kita ganti dengan media yang unik dan tidak biasa? 

Keseruan ini dirasakan oleh peserta maupun penonton 

acara Workshop Melukis dengan Media Kopi di gelaran 

Agrianita's Craft and Food (ACFF) 2021.Workshop yang 

digelar secara daring, 26/9 ini menghadirkan pemateri  

Dwi Rustanto, seorang pelukis media kopi yang 

namanya sudah sering disebut orang.  Dwi Rustanto 

adalah pengajar di Sekolah Madania, Bogor. Ia adalah 

sekaligus seniman lukis yang sudah memiliki banyak 

karya lukis kopi.Workshop ini menggabungkan seni 

dan makanan dalam satu kanvas. Uniknya, media kopi 

ini meskipun hanya menghasilkan warna monokrom, 

tetapi hasil lukis dapat memiliki nuansa dan kedalaman 

yang khas.

ACFF 2021 Suguhkan 

Keseruan Melukis dengan 

Media Kopi

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/acff-2021-bekali-umkm-dengan-strategi-digital-marketing/b755032222f8ce7753851ab67145a904
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/acff-2021-suguhkan-keseruan-melukis-dengan-media-kopi/271539a0651bd887ecca65381bd77201
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Baca Selengkapnya >

Unit Arsip dan Forum Pengelola Arsip IPB University 

menyelenggarakan webinar hasil penelitian kearsipan 

menjadi penyelesaian masalah kearsipan berkualitas, 

23/9. Gelaran webinar ini merupakan respons terhadap 

urgensi kearsipan bagi setiap lembaga. Adapun tujuan 

webinar adalah diseminasi hasil penelitian bidang 

kearsipan. Ir Setyo Edy Soesanto, SThI, MPd selaku Ketua 

Forum Pengelola Arsip IPB University sekaligus Pelaksana 

Tugas (Plt) Kepala Unit Arsip IPB University mengatakan, 

webinar ini berusaha mengajak dan meningkatkan 

partisipasi sumberdaya manusia kearsipan dalam 

penelitian bidang kearsipan. Ia juga berharap, webinar ini 

dapat meningkatkan kompetensi kearsipan ataupun 

pengembangan kearsipan.

Kolaborasi Unit Arsip dan 

Forum Pengelola Arsip 

IPB University Gelar 

Webinar Hasil Penelitian 

Kearsipan

Baca Selengkapnya >

Dr Drh Muhammad Agil, dosen IPB University 

memaparkan langkah-langkah konservasi Badak 

S u m a t e r a  ( D i c e r o r h i n u s  s u m a t r e n s i s ) .  I a 

menerangkan, upaya konservasi ini perlu dilakukan 

karena saat ini  populasi badak bercula satu 

diperkirakan tidak lebih dari 100 ekor yang tersebar di 

Aceh dan Lampung.  Ia menyebut, langkah konservasi 

yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan 

teknologi bio-bank (cryo-preservation). Menurutnya, 

bio-bank dapat membantu menjaga ketersediaan 

plasma nutfah. Dengan demikian, usaha penyelamatan 

satwa langka yang hampir punah dapat dilakukan.

Dr drh Muhammad Agil: 

Teknologi Bio-bank 

Penting untuk 

Konservasi Badak

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/kolaborasi-unit-arsip-dan-forum-pengelola-arsip-ipb-university-gelar-webinar-hasil-penelitian-kearsipan/96aaa4613fc6a7657fb29206462f0d00
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/dr-drh-muhammad-agil-teknologi-bio-bank-penting-untuk-konservasi-badak/9d4c2a17b71bb25e574b9739415d346b
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Baca Selengkapnya >

Demi mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM), Departemen Silvikultur, 

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University 

menjalin kerjasama dengan the Southeast Asian 

Ministers of Education Organization, The Regional 

Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) (22/09). 

Pendatanganan naskah kerjasama tersebut ditujukan 

untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dan 

sumberdaya manusia secara umum. Direktur SEAMEO 

BIOTROP, Dr Zulhamsyah Imran mengatakan bahwa 

kerjasama erat secara spesifik bersinggungan dengan 

topik silvikultur dan reklamasi tambang. Kerjasama 

tersebut dijalin untuk mengembangkan pemanfaatan 

hutan dalam dunia usaha.“Kerjasama ini juga menjadi 

sarana  ke depan dalam tukar menukar pengetahuan 

dan informasi,” ujarnya. 

Departemen Silvikultur 

IPB University Tandatangani 

Naskah Kerjasama dengan 

SEAMEO BIOTROP

Baca Selengkapnya >

Tiga mahasiswa IPB University berhasil mendapatkan 

Juara 3 Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu 

Bisnis, Manajemen dan Keuangan (KBMK) dari Aspek 

Energi Bersih Terbarukan dan Terjangkau. Kompetisi 

ini dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi RI.Shabrina Ghaissan yang merupakan 

Ketua Tim BI FUEL menyebutkan bahwa timnya 

mengangkat ide biodiesel dari minyak jelantah. Ia 

menjelaskan, minyak jelantah dapat diproses menjadi 

biodiesel melalui esterifikasi. 

Gagas Biodiesel Minyak 

Jelantah, Mahasiswa 

IPB University Juarai 

Lomba KBMK

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/departemen-silvikultur-ipb-university-tandatangani-naskah-kerjasama-dengan-seameo-biotrop/49bba2f4f873973c5db6f52324937c42
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/gagas-biodiesel-minyak-jelantah-mahasiswa-ipb-university-juarai-lomba-kbmk/3897069436504c3e7a5f4ce08f62edfe


9

Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Prof Khaswar Syamsu, Kepala Halal Science Center (HSC), 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University menyebutkan permintaan produk 

halal akan semakin meningkat. Ini karena peminat 

produk halal tidak hanya umat Islam.  Demikian 

dikatakannya dalam webinar Halal Expert Talk: Peluang 

Kerja Jaman Now di Industri Halal, (24/9).Ia mengatakan 

bagi umat Islam, menggunakan produk halal menjadi 

suatu keharusan. Bicara halalan toyyiban more than just 

quality. Bicara halalan toyyiban lebih kepada mutu dan 

kewajiban religius bagi umat Islam. Ada jaminan 

keamanan, kesehatan sehingga ada kebutuhan pasar 

baru karena terkait jaminan baru. 

Kepala HSC IPB University 

Sebut Peluang Kerja 

di Industri Halal Terbuka 

Lebar

Menurut Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan 

Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr 

Yonvitner, budidaya udang memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, 

budidaya yang dilakukan di sepanjang pantai Indonesia 

ini banyak terjadi salah urus. Kondisi ini mengancam 

kelestarian pesisir. “Salah satu ekosistem pesisir yang 

terdampak langsung terhadap kegiatan budidaya 

udang adalah mangrove. Beberapa ekosistem 

mangrove substansial Indonesia telah mengalami 

degradasi. Menurut CIFOR (2015), sekitar  70 persen 

dari 3,7 juta hektar hutan mangrove di Indonesia telah 

mengalami deforestasi. Baik itu karena kegiatan 

budidaya maupun hal lain,” ujarnya dalam webinar 

Climate Smart Shrimp (CSS) Policy Analysis, (23/9).

PKSPL IPB University Gelar 

Diskusi Kontribusi Budidaya 

Udang Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/kepala-hsc-ipb-university-sebut-peluang-kerja-di-industri-halal-terbuka-lebar/6da4d88abf28c5a5f3082ff15297567d
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/pkspl-ipb-university-gelar-diskusi-kontribusi-budidaya-udang-terhadap-pertumbuhan-ekonomi/67c84e916f63ec85a014416c51959c9c
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Baca Selengkapnya >

Dr Hawis Madduppa, dosen IPB University dari 

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, paparkan 

interaksi mamalia laut dan by-catch. Ia mengaku, isu 

seputar tangkapan sampingan dan pembuangan 

(discarding) adalah salah satu isu yang paling penting 

dihadapi pengelolaan perikanan di seluruh dunia.Pakar 

biologi laut IPB University ini menjelaskan, penelitian 

yang cukup besar selama dekade terakhir telah 

menunjukkan bahwa membuang dapat mempengaruhi 

hasil perikanan dan fungsi ekosistem. Akibatnya, banyak 

p e n e k a n a n  d i t e m p a t k a n  p a d a  p e n g u r a n g a n 

pembuangan di semua jenis perikanan. 

Dr Hawis Madduppa 

Paparkan Riset By-Catch 

dan Mamalia Laut pada 

Perikanan Skala Kecil 

Bertujuan Ekspor

Baca Selengkapnya >

Kentang merupakan makanan pokok di dunia, nomor 

lima setelah gandum dan beras. Namun demikian, 

produktivitasnya masih relatif rendah di Asia. Prof 

Suharsono, Guru Besar IPB University menjelaskan 

potensi kentang Indonesia bila dikembangkan dapat 

mencapai 50 ton per hektar. Potensi tersebut optimis 

dapat mendongkrak kesejahteraan petani.Hal ini 

disampaikannya dalam Webinar Eksplorasi Pangan 

Lokal Seri 6: Sehat dan Kenyang Makan Kentang yang 

diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan 

Kementerian Pertanian  RI, Majalah Sinar Tani, Tabloid 

Sinartani.com dan Sinta TV. Dari sisi keberagamannya, 

katanya, mulai bentuk, ukuran dan warna sangat 

bervariasi. 

Prof Suharsono Ungkap 

Varietas Kentang CP3 

Berpotensi Dikembangkan 

Sebagai Kentang Industri

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/dr-hawis-madduppa-paparkan-riset-by-catch-dan-mamalia-laut-pada-perikanan-skala-kecil-bertujuan-ekspor/ace02d32b0fdfdd4357e4867868622cf
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/prof-suharsono-ungkap-varietas-kentang-cp3-berpotensi-dikembangkan-sebagai-kentang-industri/e1ee7d930560d72c0d740ae74e87b4c9
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Baca Selengkapnya >

Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi (Himagizi) IPB University 

menyelenggarakan webinar Internasional bernama 

NIACIN (Nutrition Seminar and Charity for Children). 

Webinar ini merupakan puncak kegiatan Nutrition Fair 

IPB 2021. NIACIN kali ini mengangkat tema “Sustainable 

Food Security and Nutrition for Better Living.” Tema 

tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi COVID-

19 yang juga berdampak pada sistem pangan nasional, 

yang dapat menyebabkan terjadinya masalah 

gizi.Berdasarkan Global Security Index tahun 2019, 

Indonesia berada pada urutan ke-62 dengan skor 62,6. 

Skor tersebut telah lebih baik dari tahun sebelumnya, 

namun upaya meningkatkan ketahanan pangan harus 

terus dilakukan.

Himagizi IPB University 

Gelar Webinar Internasional 

tentang Ketahanan Pangan 

dan Gizi di Masa Pandemi 

COVID-19

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

bekerjasama dengan Program Studi Manajemen 

I n d u s t r i  S e k o l a h  V o k a s i  I P B  U n i v e r s i t y 

menyelenggarakan Sosialisasi Penggunaan Produk-

Produk Dalam Negeri untuk Anak Didik dan Generasi 

Muda. Kegiatan ini  mengusung tema “Sinergi 

Pemerintah, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui 

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia”. Tujuan 

dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk 

meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kecintaan 

penggunaan penguatan bagi anak didik dan generasi 

muda. 

Sekolah Vokasi 

IPB University Ajak 

Generasi Muda Mencintai 

Produk dalam Negeri

Baca Selengkapnya >

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/himagizi-ipb-university-gelar-webinar-internasional-tentang-ketahanan-pangan-dan-gizi-di-masa-pandemi-covid-19/e766b2ee6d462b6c20093efe72671ea8
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/sekolah-vokasi-ipb-university-ajak-generasi-muda-mencintai-produk-dalam-negeri/b55b9cedc4d2f2dd73cd37db066d33bf
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