
Editor: Siti Zulaedah, Rosyid Amrulloh Reporter:  Dedeh H, Rizki Mahaputra Fotografer: Cecep AW, Bambang A, Rifqi 

Wahyudi Layout: Dimas Ramdhani  Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, 

Kampus IPB Dramaga Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Rio Fatahillah CP

Volume 755 Tahun 2022

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 >

Bencana hidrologis tidak hanya mengancam kestabilan stok 

pangan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup 

petani. Oleh karena itu, kajian strategi mitigasi pangan yang 

tepat menjadi agenda yang rutin mengingat faktor ancamannya 

sering berubah. Prof Arif Satria, Rektor IPB University 

mengatakan Pusat Studi Bencana (PSB) Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University 

memiliki tugas penting untuk mampu memberikan solusi 

terkait kebencanaan yang berdampak pada sektor pertanian. 

Rektor IPB University: Harus 

Ada Langkah Strategis dan 

Komprehensif untuk Atasi 

Bencana Hidrometeorologis

Baca Selengkapnya >

Badan Pengkajian Investasi dan Dana Sosial (BPIDS) 

IPB University meluncurkan secara resmi Program 

Wakaf Ketahanan Pangan, (11/5). Program Wakaf 

Ketahanan Pangan ini merupakan bagian dari upaya 

IPB University untuk mendukung ketahanan pangan 

nasional sekaligus menambah keberkahan. Dua jenis 

program yang diresmikan yakni Program Sawah 

Wakaf dan Program Wakaf Ternak Produktif.

IPB University Resmi 

Luncurkan Program 

Wakaf Ketahanan Pangan

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/rektor-ipb-university-harus-ada-langkah-strategis-dan-komprehensif-untuk-atasi-bencana-hidrometeorologis/bb1f0d881b4d8173d0345ceaf611bfda
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/ipb-university-resmi-luncurkan-program-wakaf-ketahanan-pangan/9cd709206f1de6e19f4137157b846ff3
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Baca Selengkapnya >

D e p a r t e m e n  P e n g e m b a n g a n  S u m b e r  D a y a 

Mahasiswa, Eksekutif Organisasi Kemahasiswaan 

Pendidikan Kompetensi Umum (PKU) IPB University 

mengadakan program kerja yang bernama Runding 

dan Berbagi. Proses shooting Runding dan Berbagi 

(RnB) dilaksanakan secara offline di ruang Studio 

Ditmawa Entertainment, 4/5. Runding dan Berbagi 

adalah program kerja yang disediakan untuk 

membantu mahasiswa Program Pendid ikan 

Kompetensi Umum IPB University dalam menghadapi 

berbagai permasalahan yang muncul di lingkup 

perkuliahan.  

Runding dan Berbagi 

Wahana Mahasiswa 

IPB University untuk 

Beradaptasi dengan 

Kampusnya

Baca Selengkapnya >

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk 

dalam “The Coral Triangle.” Hal ini karena Indonesia 

memiliki keanekaragaman hayati laut, khususnya 

terumbu karang yang tinggi di dunia mencapai 600 

spesies karang dan 3000 spesies ikan. Hal ini 

m e n y e b a b k a n  s e b a g i a n  b e s a r  m a s y a r a k a t 

menggantungkan hidupnya pada sumberdaya 

terumbu karang dan biota laut. “Oleh sebab itu, 

kawasan segitiga karang, termasuk Indonesia menjadi 

prioritas internasional untuk dikonservasi sehingga 

dapat memberikan manfaat secara terus menerus bagi 

masyarakat banyak,” ungkap Marthen Welly pada 

paparannya dalam SCORES #16 yang digelar 

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB 

University.

Yuk Simak Selengkapnya 

Upaya Penguatan Restorasi 

Karang di Indonesia 

Pada SCORES #16

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/runding-dan-berbagi-wahana-mahasiswa-ipb-university-untuk-beradaptasi-dengan-kampusnya/e6f62927ea46039f704616c31d8ebf16
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/yuk-simak-selengkapnya-upaya-penguatan-restorasi-karang-di-indonesia-pada-scores-16/fc6f3d6a2885ac969adbd51682cc14ef
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan yang cukup 

keras terhadap seluruh sektor kehidupan selama dua 

tahun belakangan ini, salah satunya sektor pariwisata. 

Bali sebagai salah satu wilayah yang bertumpu pada 

sektor pariwisata, merasakan dampak yang sangat 

signifikan akibat pembatasan sosial sekala luas.  

Beranjak dari kondisi ini, Pascal Sebastian dari Indo 

Ocean Project mencoba menghidupkan kembali sektor 

pariwisata Bali melalui upaya restorasi terumbu 

karang. Dikatakan Pascal, Nusa Penida merupakan 

s a l a h  s a t u  w i l a y a h  d i  B a l i  y a n g  b a r u  s a j a 

mengembangkan sektor pariwisata. Sebelumnya, 

penduduk lokal mengandalkan komoditas rumput laut 

sebagai mata pencaharian utama dan telah beralih 

menjadi penggiat usaha pariwisata. 

SCORE Episode 15 Bahas 

Restorasi Karang Sebagai 

Upaya Pemulihan 

Pariwisata di Bali

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University 

menggelar General Lecture 2022, berkolaborasi dengan 

Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Acara ini digelar 

secara daring dengan mengangkat topik “Aplikasi Data 

Satelit untuk Produktivitas Primer”. Tidak hanya dihadiri 

oleh mahasiswa Departemen ITK dan UMT, acara ini 

juga dihadiri oleh para dosen dan peneliti dari berbagai 

instansi. Kegiatan ini menghadirkan Dr Suffan Idris, 

pakar penginderaan jauh dan bio-optik kelautan dari 

UMT, yang memaparkan materi mengenai aplikasi data 

satelit untuk produktivitas primer di laut. 

General Lecture 2022 

Departemen ITK 

IPB University, Perluas 

Wawasan Mahasiswa 

Terkait Kelautan

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/score-episode-15-bahas-restorasi-karang-sebagai-upaya-pemulihan-pariwisata-di-bali/328156a91e02a87e33dcf943a4e46dab
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/general-lecture-2022-departemen-itk-ipb-university-perluas-wawasan-mahasiswa-terkait-kelautan/cfe76fa7c22e17f248ff2575301d010e
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Baca Selengkapnya >

Pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi 

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

permasalahan di setiap sektor, tidak terkecuali dalam 

bidang kelautan dan per ikanan.  Salah satu 

perkembangan teknologi yang tengah marak 

dibicarakan adalah kecerdasan buatan atau Artificial 

Intelligence (AI).Prof Indra Jaya, Guru Besar Bidang 

Akustik Bawah Air dan Instrumentasi Kelautan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB 

University menyatakan bahwa AI telah berkembang di 

berbagai industri dan menjadi salah satu cara untuk 

mempermudah segala hal yang rumit. Uniknya, AI 

merupakan bentuk elaborasi pemrograman yang 

menstimulasi kecerdasan manusia ke dalam sebuah 

mesin sehingga dapat menunjang pekerjaan manusia.

Prof Indra Jaya Bahas 

Aplikasi Artificial 

Intelligence dalam Bidang 

Perikanan dan Kelautan

Baca Selengkapnya >

Prof Euis Sunarti, Guru Besar IPB University menyebut, 

terdapat dua tipe perempuan yang bekerja. Pertama 

karena semangat dan aspirasinya dan kedua karena 

terpaksa. Ibu rumah tangga juga demikian, ada yang 

karena pilihan dan mengandalkan pendapatan suami. 

Ada pula yang terpaksa, karena ada anggota keluarga 

yang membutuhkan perhatian.Pakar di bidang Ilmu 

Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia 

(Fema) IPB University ini menyampaikan, hal ini akan 

berbeda dari segi fenomena dan stressornya. Pada 

wanita yang bekerja maka jenis tantangan dan 

tekanan pekerjaan akan mempengaruhi stress. 

Demikian juga keberadaan anak serta dukungan 

lingkungan sekitar. 

Prof Euis Sunarti Jelaskan 

Pentingnya Kesehatan 

Mental Ibu Rumah Tangga 

dalam Keluarga

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/prof-indra-jaya-bahas-aplikasi-artificial-intelligence-dalam-bidang-perikanan-dan-kelautan/502dc418f027106c5fbbe6bdb2aa001e
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/prof-euis-sunarti-jelaskan-pentingnya-kesehatan-mental-ibu-rumah-tangga-dalam-keluarga/e0c5cfc5012a33fb705542eac4212c33
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Baca Selengkapnya >

Berawal dari ketertarikan bisnis sejak usia muda, Fikri 

Raihan, Alumnus Departemen Teknik Mesin dan 

Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University 

melanjutkan bisnis orang tuanya yang bermula dari 

komoditas kentang.Tahun 2011, ia merintis bisnis kopi 

dan mulai menjual produknya sendiri, yaitu kopi hijau 

dengan perusahaan yang bernama CV Frinsa Agro 

Lestari di Pangalengan, Kabupaten Bandung.  "Lebih 

baik memiliki konsep besar dan jangan berhenti 

belajar, walaupun pada kenyataannya tidak seperti 

yang diharapkan. Perlu ada keberanian untuk 

melangkah dan melakukan bisnis,” ujar Fikri saat 

membagikan kisah perjalanan bisnisnya. 

Fikri Raihan, Alumnus 

Muda IPB University 

Tembus Pasar 

Internasional dengan Kopi

Baca Selengkapnya >

Nugraha Akbar Nurrochmat sosok mahasiswa Magister 

Kehutanan IPB University yang saat ini sedang 

mengambil Exchange Program dari Erasmus+ di 

Warsaw University of Life Science (WULS), Polandia. Ia 

menghabiskan 10 malam terakhir bulan Ramadhan di 

negara nun jauh di sana. “Suasana berpuasa di Polandia 

cukup berbeda dengan di  Indonesia ,  se la in 

dikarenakan muslim yang minoritas sehingga cukup 

sulit menemukan masjid dan tidak terdengar suara 

azan, berpuasa di Polandia saat ini bisa mencapai 17 

jam,” kata Nugraha.Ia menyebut, meskipun sudah 

memasuki musim semi, udara dingin dan sedikit salju 

masih menyelimuti cuaca di kota Warsaw, Polandia. 

Cerita Nugraha Akbar 

Nurrochmat, Mahasiswa 

IPB University yang 

Menghabiskan Ramadhan 

di Polandia

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/fikri-raihan-alumnus-muda-ipb-university-tembus-pasar-internasional-dengan-kopi/0c5701ca24a18dc3160a7d1fc369bc23
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/cerita-nugraha-akbar-nurrochmat-mahasiswa-ipb-university-yang-menghabiskan-ramadhan-di-polandia/a627e0f69654d01e033f22fbf69cae9f
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Baca Selengkapnya >

Polandia, atau yang biasa kita kenal sebagai negeri 

kembaran Indonesia (bendera Indonesia terbalik), 

memiliki cukup banyak warga muslim terutama yang 

berasal dari Indonesia. Nugraha Akbar Nurrochmat, 

mahasiswa IPB University yang saat ini sedang 

mengikuti exchange program di Warsaw University of 

Life Science (WULS) Polandia, merasa cukup beruntung 

karena dapat merasakan Ramadhan dan Idul Fitri di 

negara Polandia saat ini.“Biarpun suasana peperangan 

di negeri tetangga, Ukraina dan Rusia, sudah mulai 

memanas, namun alhamdulillah Polandia masih 

dalam keadaan aman dan Shalat Ied berjamaah masih 

dapat dilakukan,” ujarnya.Nugraha menceritakan 

suasana Shalat Ied yang dilaksanakan di halaman 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Polandia 

yang terletak di pusat kota, Warszawa.

Ini Cerita Mahasiswa 

IPB University Saat Lebaran 

di Polandia, Negeri 

Kembaran Indonesia

Baca Selengkapnya >

Kabar baik bagi peneliti IPB University. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University 

mengumumkan Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 

2022.Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Republik Indonesia telah membuka kesempatan bagi seluruh 

peneliti pendidikan tinggi di Indonesia untuk menciptakan inovasi pengabdian kepada masyarakat melalui dua skema. 

Selamat! 3 Tim Peneliti IPB University Lolos Pendanaan 

Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/selamat-3-tim-peneliti-ipb-university-lolos-pendanaan-penelitian-pengabdian-kepada-masyarakat/31f6f7f1ddc839c5196f3e512c1b60d7
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/ini-cerita-mahasiswa-ipb-university-saat-lebaran-di-polandia-negeri-kembaran-indonesia/988d4d55c0d58c73f09ba2366263ac58
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Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University  menggelar 

International Joint Lecture dengan menggundang 

dosen sekaligus peneliti dari Warsaw University of Life 

Science Polandia secara daring, Rabu (11/05). Kuliah 

bersama berjudul “Consumer Quantitative Research 

Case Study of Marketing for Foodstuff Consumers” ini 

telah menarik minat puluhan peserta mahasiswa baik 

dari IPB University, Warsaw University dan universitas 

lainnya.Dr Anna Jasiulewicz, Dosen Manajemen 

Warsaw Universi ty  of  L i fe  Science Polandia 

memberikan materi terkait riset kuantitatif konsumen 

beserta studi kasusnya di Polandia.  Ia mengatakan 

r iset  in i  sangat  pent ing untuk menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan.

IPB University Undang 

Dosen dari Polandia 

Jelaskan Riset Kuantitatif 

Konsumen

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://www.ipb.ac.id/news/index/2022/05/ipb-university-undang-dosen-dari-polandia-jelaskan-riset-kuantitatif-konsumen/9914936a9816eda432f2ab37a75f143f
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