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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 Sustainable Science Research Students (SSRS) 

Association menggelar workshop riset sebagai rangkaian 

program adaptasi dan magang calon anggota organisasi, 

(10/04). Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan 

dan bekal bagi calon anggota setelah melakukan penugasan 

serta saat menjalani riset organisasi setelah pengumuman 

seleksi. 

IPB SSRS Association Gelar 

Workshop Riset Bagi 

Mahasiswa Yang Bercita-cita 

Menjadi Peneliti

Baca Selengkapnya >

Sudah menjadi tradisi, selama bulan puasa dan 

menjelang Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di 

berbagai daerah mengalami kenaikan. Kondisi ini 

membuat banyak keluarga untuk berusaha keras 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tak 

terkecuali bagi masyarakat lingkar kampus. Hal ini 

y a n g  m e n d o r o n g  A g r i a n i t a  I P B  U n i v e r s i t y 

menyelenggarakan Aksi Sosial yang diwujudkan dalam 

serangkaian Bazaar Ramadhan, 13/4. 

Gelar Bazar Ramadhan, 

Agrianita IPB University 

Berikan 1500 Paket 

Sembako Murah

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/gelar-bazar-ramadhan-agrianita-ipb-university-berikan-1500-paket-sembako-murah/55a932982da94ee5d544faf625d15851
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/ipb-ssrs-association-gelar-workshop-riset-bagi-mahasiswa-yang-bercita-cita-menjadi-peneliti/59068470f5e88599b00868f40b31c76e
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Baca Selengkapnya >

Himpunan Mahasiswa Akuakultur Fakultas Perikanan 

dan  I lmu Per ikanan (FP IK )  IPB  Univers i ty 

melaksanakan webinar business plan, 9/4. Webinar 

tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara 

AQUABOOST 2022.  Acara ini mengundang Irvan Didi 

Pramana, mahasiswa IPB University dari Departemen 

Agribisnis yang memiliki banyak prestasi dalam 

bidang business plan. Ketua Himakua IPB University, 

Fadly Adams Hamsyana mengatakan, acara ini 

diharapkan dapat meningkatkan prospek dan 

potensi mahasiswa mengenai dunia bisnis terutama 

dalam bidang perencanaan bisnis (business plan). 

Himakua IPB University 

Selenggarakan Webinar 

Business Plan bagi 

Mahasiswa

Baca Selengkapnya >

D e p a r t e m e n  A g r i b i s n i s  I P B  U n i v e r s i t y 

menyelenggarakan Sapa Agribisnis dengan tema “Get 

To Know Agribusiness : First Step To Be Success," 9/4. 

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Departemen 

Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 

University dalam rangka melakukan sosialisasi 

sekaligus promosi agar dapat meningkatkan minat 

siswa-siswi sekolah menengah atas (SMA) untuk 

masuk ke IPB University.Sapa Agribisnis dibuka oleh Dr 

Dwi Rachmina, selaku Ketua Departemen Agribisnis, 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ia menyampaikan 

bahwa peminat Agribisnis masih dalam 10 besar IPB 

University.  Ia mengklaim, hampir 50 persen 

pengeluaran masyarakat Indonesia digunakan untuk 

mengkonsumsi produk-produk agribisnis. 

Kenalan Program Studi 

di Sapa Agribisnis 

IPB University

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/kenalan-program-studi-di-sapa-agribisnis-ipb-university/03077bf0cb060c50b29de11940cb2e67
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/himakua-ipb-university-selenggarakan-webinar-business-plan-bagi-mahasiswa/b4991f92d5ab123b661b5114499a4758
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Baca Selengkapnya >

Pakan merupakan faktor produksi yang memiliki 

andil besar dalam menentukan keberjalanan usaha 

peternakan. Sementara itu, harga pakan terutama 

untuk hewan ternak ruminansia terus meningkat. 

Hal tersebut dapat disebabkan karena untuk 

memproduksi pakan ternak ruminansia dibutuhkan 

komponen konsentrat serta hijauan.Dosen IPB 

University dari Fakultas Peternakan, Prof Luki 

A b d u l l a h  b e r s a m a  t i m  p e n e l i t i a n n y a 

mengembangkan pakan ternak yang mengandung 

nutrisi lengkap dan seimbang dengan nama 

Sorinfer. 

SORINFER: Pakan Ternak 

Komplit Siap Saji Inovasi 

IPB University

Baca Selengkapnya >

IPB University menggelar Sosialisasi Talent Mapping 

Mahasiswa Angkatan 58, (9/4) secara daring. Talent 

mapping merupakan salah satu rangkaian dari 

Penyambutan Mahasiswa Baru (PMB) IPB University. 

Sosialisasi dihadiri sebanyak 1.593 peserta, terdiri dari 

mahasiswa mahasiswa program sarjana dan vokasi. 

Selain itu, sosialisasi talent mapping juga dihadiri oleh 

ketua organisasi kemahasiswaan IPB University.Talent 

mapping dilaksanakan agar mahasiswa baru IPB 

University dapat mengetahui minat mereka sebelum 

mulai berkegiatan di kampus. Minat mahasiswa 

dipetakan ke dalam empat klaster minat. 

Ikuti Sosialisasi Talent 

Mapping, Mahasiswa dan 

Ormawa IPB University 

Siap untuk Berkembang

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/ikuti-sosialisasi-talent-mapping-mahasiswa-dan-ormawa-ipb-university-siap-untuk-berkembang/bb01530c45d47c0c229eef92f2f3ce5d
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/sorinfer-pakan-ternak-komplit-siap-saji-inovasi-ipb-university/2a42dcff51b5962c572644e125e1b05f
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Baca Selengkapnya >

Selain kepada mahasiswa, IPB University juga 

mengadakan sosialisasi talent mapping bagi dosennya. 

Dalam sosialisasi yang berlangsung selama dua hari (9-

10/4) ini, ada 416 dosen dari program sarjana dan 

vokasi yang bergabung sebagai peserta.“Data hasil 

talent mapping mahasiswa diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dosen dalam menentukan 

pemberian metode pembelajaran di dalam kelas. 

Selain itu, data ini juga diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam pemilihan dosen pembimbing penggerak 

bagi mahasiswa,” jelas Dr Alim S Setiawan, Direktur 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier IPB 

University dalam sambutannya.

Hasil Talent Mapping 

Mudahkan Dosen 

Penggerak Dampingi 

Mahasiswa

Baca Selengkapnya >

Istilah upwelling menggambarkan suatu kondisi yang 

terjadi saat adanya pergerakan secara vertikal massa 

air laut dari lapisan bawah ke lapisan permukaan. 

Adanya pergerakan ini meningkatkan perpindahan 

nutrien dari lapisan dasar bergerak menuju 

permukaan yang menjadi sumber makanan bagi 

fitoplankton. Akibatnya, jumlah fitoplankton akan 

meningkat dan selanjutnya mengundang kehadiran 

zooplankton dan ikan-ikan lain. Mulai dari ikan 

berukuran kecil hingga besar.

Perkuliahan Pascasarjana 

IKL IPB University: Kenali 

Upwelling, Penyebab 

Tingginya Produktivitas 

Perikanan di Perairan 

Peru-Chile

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/hasil-talent-mapping-mudahkan-dosen-penggerak-dampingi-mahasiswa/ced1c77d818551bd032ccfcedf29abce
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/perkuliahan-pascasarjana-ikl-ipb-university-kenali-upwelling-penyebab-tingginya-produktivitas-perikanan-di-perairan-peru-chile/6c2507900a0843ec62f9436bcce53e7d
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Baca Selengkapnya >

“Ilmu terkait sampah laut ini masih sangat luas dan 

relatif masih baru, kita masih belum tahu seperti apa 

marine litter. Penggambarannya, dampaknya seperti 

apa. Kita semua masih terkesan menebak terkait 

sampah laut ini,” papar M Reza Cordova dalam Webinar 

Marine Science Series #2 bertajuk Marine Debris 

(06/04) lalu.Sampah laut atau marine litter masih 

menjadi sorotan di Indonesia.

Pakar Marine Debris 

Ungkap Perspektif 

Pembaruan Sampah Plastik 

dalam Webinar Marine 

Science Series #2

Baca Selengkapnya >

Bencana hidrologis yang kerap terjadi di berbagai 

wilayah Indonesia berkaitan erat dengan ketersediaan 

stok pangan. Mitigasi pangan perlu dilakukan dalam 

upaya mempertahankan ketahanan pangan dan 

menjaga kesejahteraan petani. Terutama di wilayah 

kepulaun kecil yang memiliki keunikan tersendiri 

dalam penanganan kebencanaannya.

Pusat Studi Bencana LPPM 

IPB University Berbagi 

Wawasan Terkait Mitigasi 

Pangan Menghadapi 

Bencana Hidrologis Bagi 

Kepulauan Maluku

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/pakar-marine-debris-ungkap-perspektif-pembaruan-sampah-plastik-dalam-webinar-marine-science-series-2/257b6fe700acb9e91e4d717020064803
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/pusat-studi-bencana-lppm-ipb-university-berbagi-wawasan-terkait-mitigasi-pangan-menghadapi-bencana-hidrologis-bagi-kepulauan-maluku/ebb9829ef6e8d78e54ca897d157420a8
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Baca Selengkapnya >

Dalam rangka pelaksanaan strategi nasional 

percepatan penurunan stunting, Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan 

program inovatif yakni Program Mahasiswa Penting 

(Peduli Stunting) September 2021 lalu. Program ini 

merupakan bentuk pendampingan kepada kelompok 

sasaran berisiko stunting melalui tiga mekanisme. 

Mekanismenya yaitu KKN-T (Kerja Kuliah Nyata 

Tematik) stunting, program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) dan bentuk pengabdian masyarakat 

lainnya. 

Guru Besar IPB University 

Berbagi Integrasi Program 

MBKM dan Kurikulum 2020 

Terkait Program Mahasiswa 

Peduli Stunting

Baca Selengkapnya >

Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, 

IPB University mendukung pengayaan pengalaman 

belajar bagi mahasiswa pada transformasi digital di era 

COVID-19. IPB University juga mengusung sebuah 

format edukasi yang menyediakan wadah interaksi 

bagi mahasiswa dan tenaga profesional melalui diskusi 

dan kompetensi interpersonal dalam program Guest 

Lecture Series.Pada Guest Lecture Series ke-14, (11/4), 

hadir Jane Ray, seorang senior plant pathologist dari 

Northern Territory Government, Australia untuk 

membawakan mater i  bertema “Bio logy and 

Epidemiology of Banana Blood Disease”. 

Guest Lecture IPB University 

Ungkap Penyakit Darah 

pada Pisang Sudah 

Menyebar di Beberapa 

Provinsi

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/guest-lecture-ipb-university-ungkap-penyakit-darah-pada-pisang-sudah-menyebar-di-beberapa-provinsi/18ce554a14011d375d81e165f9fa303e
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/04/guru-besar-ipb-university-berbagi-integrasi-program-mbkm-dan-kurikulum-2020-terkait-program-mahasiswa-peduli-stunting/ea7eabca1b8ad17de8ee240e0648e992
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