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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 berkolaborasi dengan Balai Besar Tanaman 

Padi (BB Padi) mengembangkan Teknologi Budidaya Multi-

kanopi. Teknologi ini diuji terap oleh Tim Peneliti IPB 

University bersama mitra riset BB Padi dan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah di 

beberapa lokasi. Uji terap dilakukan di Dramaga Kabupaten 

Bogor, Sukamandi Kabupaten Subang, dan food estate 

Belanti Siam Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

Dosen IPB University 

Kembangkan Inovasi 

Teknologi Budidaya 

Multi-Kanopi Padi
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Baca Selengkapnya >

Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi 

Pendidikan (DPPTP) IPB University melaksanakan 

Workshop Workforce Analysis pada belum lama ini di IPB 

International Convention Center (IICC) Bogor. Workshop 

ini merupakan pengembangan platform future jobs bagi 

mahasiswa serta alumni.Pengembangan platform 

Workforce Analysis tersebut merupakan kolaborasi 

antara IPB University, Microsoft Indonesia dan 

Nawatech. 

IPB University Kembangkan 

Platform Pengembangan 

Karir Bagi Mahasiswa 

dan Alumni

https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/ipb-university-kembangkan-platform-pengembangan-karir-bagi-mahasiswa-dan-alumni/aa71a306bf1e7014bcd52cef60aed47d
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2

Baca Selengkapnya >

Center for Transdisciplinary and Sustainability Science 

(CTSS) IPB University kembali menggelar kontes esai 

tentang pengetahuan tradisional. Kontes esai kali ini 

mengangkat tema “Pengetahuan Tradisional: Membuka 

J a l a n  b a g i  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t  G o a l s 

( S D G s ) . ” P e n u l i s a n  e s a i  i n i  b e r u s a h a 

mendokumentasikan kearifan lokal (local wisdom) yang 

ada di seluruh nusantara. Kearifan lokal ini kemudian 

dihubungkan dengan kontr ibusinya terhadap 

Sustainable Development Goals (SDGs).Profesor Husin 

Alatas, Sekretaris Eksekutif CTSS IPB University, 

menerangkan, kontes esai ini bertujuan menggali 

informasi pengetahuan lokal tentang sumber daya alam. 

Terutama yang memiliki nilai-nilai keberlanjutan.

CTSS IPB University 

kembali Selenggarakan 

Kontes Penulisan Esai 

Pengetahuan Lokal

Baca Selengkapnya >

Mahasiswa IPB University kembali menunjukan 

kualitasnya dalam kompetisi tingkat nasional. Hal 

tersebut dibuktikan dalam ajang kompetisi Start up 

Socio Technopreneur campus (STC) 2021 tingkat 

n a s i o n a l  y a n g  d i  g e l a r  o l e h  K e m e n t e r i a n 

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) dengan Himpunan Pengusaha Muda 

Indonesia (HIPMI).Socio Technopreneur Campus (STC) 

merupakan kompetisi start up tingkat nasional yang 

diikuti oleh berbagai perguruan tinggi. 

Mahasiswa IPB University 

Kembali Menorehkan 

Prestasi dalam Ajang 

Socio Technopreneur 

Campus (STC) 2021

https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/ctss-ipb-university-kembali-selenggarakan-kontes-penulisan-esai-pengetahuan-lokal/0dedd6bb61dbff6d1d3bda8fc43430e7
https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/mahasiswa-ipb-university-kembali-menorehkan-prestasi-dalam-ajang-socio-technopreneur-campus-stc-2021/ea1b36126baa27ccb4c811c0e58a5fd8
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Baca Selengkapnya >

Tantangan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UKMK) rengginang di Kabupaten 

Bogor adalah skala usahanya yang masih kecil dan 

berbasis rumah tangga. Fakta ini terungkap dari hasil 

kajian Data Desa Presisi (DDP) IPB University dan hasil 

diskusi dengan aparatur Desa Bantarjaya Kabupaten 

Bogor.“Selain itu, dalam menjalankan usahanya, 

mereka masih bersifat konvensional dan belum 

mengoptimalkan digitalisasi pada aspek pemasaran 

produk rengginang,” ujar Willy Bachtiar, M.IKom, 

Dosen Sekolah Vokasi IPB University.Untuk mengatasi 

masa lah  tersebut ,  tambahnya ,  d iper lukan 

peningkatan perluasan pemasaran dan peningkatan 

kemampuan. 

Dosen Sekolah Vokasi 

IPB University Ajarkan 

Digital  Marketing pada 

UMKM Rengginang Bogor

Baca Selengkapnya >

Sebanyak 69 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan 

kapabilitas manajerial berbasis industri. Sebanyak 67 

peserta pelatihan juga telah mendapatkan sertifikasi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Dr Tanti Novianti, Ketua 

Panitia. Dr Tanti menjelaskan pendidikan dan pelatihan 

ini merupakan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB University dengan Direktorat Kemitraan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dr Tanti 

menyampaikan kegiatan ini telah berlangsung selama 

dua bulan dari tanggal 22 November 2021 hingga 17 

Desember 2021. 

FEM IPB University 

Berikan Pelatihan Bagi 

69 Kepala Sekolah

https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/fem-ipb-university-berikan-pelatihan-bagi-69-kepala-sekolah/91a2ad02ec0de17b42111c9c4c16666a
https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/dosen-sekolah-vokasi-ipb-university-ajarkan-digital-marketing-pada-umkm-rengginang-bogor/653bb88ca6311b0e3e6ff0da42dc43c5
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Dosen Sekolah Vokasi IPB University berikan wawasan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada karyawan 

pabrik sagu di Kota Bogor, beberapa waktu lalu. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. “Pabrik sagu ini 

terletak di sebelah exit tol Tanah Baru, Bogor. Jadi tidak 

menutup kemungkinan adanya human error atau 

keadaan berbahaya yang menyebabkan terjadinya 

kecelakaan kerja pada karyawan di dalam pabrik. 

Tingkatkan Kinerja 

Karyawan, Dosen Sekolah 

Vokasi IPB University 

Berikan Edukasi K3 

di Pabrik Pengolahan Sagu 

Kota Bogor

Penggunaan insektisida sintetik telah menjadi andalan 

utama petani dalam pengendalian Organisme 

Penganggu Tanaman (OPT). Petani lebih memilih 

metode ini karena dinilai efektif dan cepat dalam 

membasmi populasi hama. Namun demikian, 

penggunaan pestisida sintetis yang berlebihan 

memberikan banyak dampak dan implikasinya. 

Dampak tersebut mulai dari pencemaran lingkungan, 

residu bahan kimia pada tanaman pangan, hingga 

memunculkan hama sekunder.Pengembangan 

biopestisida dari bahan alami dapat menjadi alternatif 

untuk meminimalkan kerusakan tanaman tanpa 

memberikan dampak yang negatif. 

Dosen IPB University Beri 

Penjelasan Penggunaan 

Biopestisida dari 

Baculovirus, Efektif Basmi 

Populasi Hama

https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/tingkatkan-kinerja-karyawan-dosen-sekolah-vokasi-ipb-university-berikan-edukasi-k3-di-pabrik-pengolahan-sagu-kota-bogor/ec84e00dcd38be3c4ee4a07a1110c9b5
https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/dosen-ipb-university-beri-penjelasan-penggunaan-biopestisida-dari-baculovirus-efektif-basmi-populasi-hama/e6e336fd62071c91a69e88f1b5e9b083
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Baca Selengkapnya >

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

( F M I P A )  I P B  U n i v e r s i t y  k e m b a l i  m e n g g e l a r 

Bioinformatics  Webinar Ser ies  dengan tema 

“Multiomics,” (20/12). Webinar ini digelar dalam rangka 

mengupas data omics dan kajian multiomics dalam 

berbagai bidang keilmuan.Dr Mohamad Rafi, dosen IPB 

University dari Departemen Kimia memaparkan 

tentang peran penting kimia analitik dalam penelitian 

tumbuhan yang menggunakan platform multiomics. Ia 

menyebut, multiomics ini menggunakan dua atau lebih 

data omics untuk divisualisasi dan diinterpretasi dalam 

rangka menemukan mekanisme sistem biologis. Ia 

m e n c o n t o h k a n ,  k o m b i n a s i  p r o t e o m i k  d a n 

metabolomik. 

Dosen IPB University 

Paparkan Peran Multiomics 

Dalam Berbagai Bidang 

Penelitian

Baca Selengkapnya >

Guru Besar IPB University, Prof Hefni Effendi menyoroti 

evaluasi kinerja sistem pengelolaan lingkungan hidup 

di daerah. Pemrakarsa (pelaku usaha/kegiatan) 

cenderung mengganggap pengelolaan masih sebagai 

beban biaya dan hanya untuk menggugurkan 

kewajiban regulasi.  “Sistem pengelolaan lingkungan 

hidup belum dianggap sebagai sebuah sistem nilai dan 

etika lingkungan yang harus dijaga kelestariannya,” 

ujarnya dalam Evaluasi Kinerja Sistem Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang digelar Direktorat Pencegahan 

Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK), 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), beberapa waktu lalu. 

Prof Hefni E�endi Soroti 

Evaluasi Kinerja Sistem 

Pengelolaan Lingkungan 

di Indonesia

https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/dosen-ipb-university-paparkan-peran-multiomics-dalam-berbagai-bidang-penelitian/1e389e9758e9421d364999a9ec125237
https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/prof-hefni-effendi-soroti-evaluasi-kinerja-sistem-pengelolaan-lingkungan-di-indonesia/ebfbf2de4e202a11f23769353c55bc0a
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