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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 >

Tiga unit kerja di IPB University yaitu Fakultas Perikanana dan 

Ilmu Kelautan (FPIK), Sekolah Kedokteran Hewan dan 

Biomedis (SKHB) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) bertekad untuk melangsungkan 

kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota (DKI) Jakarta dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan dan Pertanian (DKPKP).  Kerjasama berupa 

penguatan dan pengembangan sumberdaya kelautan dan 

perikanan serta pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat.

IPB University Bantu 

Wujudkan Ketahanan Pangan 

di DKI Jakarta

Baca Selengkapnya >

Dalam rangka meningkatkan perolehan paten, 

Lembaga Kawasan Sain dan Teknologi (LKST) IPB 

University menyelenggarakan Pelatihan Drafter Paten, 

7-8/7 di IPB International Convention Center (IICC), 

Bogor. Sebanyak 31 dosen/peneliti perwakilan fakultas, 

sekolah dan pusat studi di lingkungan IPB University 

mengikuti pelatihan ini. 

Tingkatkan Perolehan 

Paten, IPB University 

Gelar Pelatihan untuk 

Drafter Paten

https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/tingkatkan-perolehan-paten-ipb-university-gelar-pelatihan-untuk-drafter-paten/6aca8d038519129bfb6046faadfa580e
https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/ipb-university-bantu-wujudkan-ketahanan-pangan-di-dki-jakarta/c022f1f662a091e171f7ca56d8fc08a0
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Baca Selengkapnya >

Uni Konservasi Fauna (UKF) IPB University turut menjadi 

volunteer dalam kegiatan Fun Adventure. Kegiatan 

diinisiasi oleh KondoTakon dan Sekolah Tanah Tingal, 

beberapa waktu lalu. Fun Adventure bertujuan 

menambah wawasan peserta didik Sekolah Tanah Tingal 

mengenai lingkungan sekolahnya serta menambah 

keterampilan siswa dalam kegiatan alam terbuka. 

“Kegiatan seperti ini dapat memberikan wawasan baru 

bagi UKF IPB University untuk berkembang salah 

satunya pada bagian keilmuan, lebih spesifik lagi 

mengenai sosial lingkungan,” ujar Imam, Ketua Umum 

UKF IPB University.

Uni Konservasi Fauna 

Bersama KondoTakon dan 

Sekolah Tanah Tingal 

Jadikan Alam Terbuka 

Menjadi Wadah 

Pembelajaran

Baca Selengkapnya >

Dr Maria Ulfah adalah dosen di Fakultas Peternakan 

IPB University. Selain sebagai dosen, ia juga merintis 

usaha di bidang fashion yang dikombinasikan dengan 

keilmuwanya. Ada 2 dua brand yang diproduksinya 

yaitu GALLINACEOUS (tas kulit asli, batik, hijab, 

sajadah) dan COPSYCHUS (tas non kulit) di bawah 

manajemen GALLINACEOUS INDONESIA yang 

didirikannya.  GALLINACEOUS INDONESIA adalah 

rumah produksi dengan konsep memberdayakan 

masyarakat lokal dan mendukung pelestarian 

sumberdaya unggas, burung dan biodiversitas 

Indonesia.

Melalui Fashion, 

Dr Maria Ulfah Edukasi 

Masyarakat Tentang 

Keanekaragaman Unggas 

dan Burung

https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/uni-konservasi-fauna-bersama-kondotakon-dan-sekolah-tanah-tingal-jadikan-alam-terbuka-menjadi-wadah-pembelajaran/0ec74e0b54bdba5eea2c31514e5ddd26
https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/melalui-fashion-dr-maria-ulfah-edukasi-masyarakat-tentang-keanekaragaman-unggas-dan-burung/2c539fb9f33bc737128473564ea51bb0
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Baca Selengkapnya >

Indolivestock 2022 Expo dan Forum yang digelar di 

Jakarta Convention Center (JCC) menghadirkan banyak 

produk di bidang peternakan, pertanian dan perikanan 

serta kesehatan hewan. Fakultas Peternakan (Fapet) IPB 

University yang menjadi salah satu peserta dalam event 

ini  turut menampilkan beberapa produk dan 

inovasi.“Pameran Indolivestock ini sudah kita ikuti sejak 

beberapa tahun sebelumnya. Jadi event ini sangat baik 

dalam rangka sosialisasi Fakultas Peternakan. Selain itu, 

kita juga memperkenalkan kepada masyarakat luas 

tentang produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh 

para dosen peneliti di Fapet,” ujar Dekan Fakultas 

Peternakan IPB University, Dr Idat Galih Permana, (7/7).

Profesor Polandia Tertarik 

Berkunjung ke Booth 

Fakultas Peternakan 

IPB University 

di Indo Livestock 2022

Baca Selengkapnya >

Sejak tahun lalu, Pemerintah Indonesia telah 

m e n g u p a y a k a n  s t r a t e g i  j a n g k a  p a n j a n g 

pembangunan berkelanjutan melalui Indonesia FoLU 

Net Sink 2030. Ini dilakukan untuk mencapai target 

Perjanjian Paris yaitu Low Carbon and Climate 

Resilience (LCCR). Harapannya Indonesia dapat 

mencapai puncak emisi bersih 1,2 M CO2e. Hutan dan 

penggunaan lahan yang tadinya menjadi emitter, kini 

diarahkan menjadi penyerap karbon. Skenario ini 

sudah mulai terealisasi pada berbagai sektor dan 

instansi. 

Dr Tatang Taryana Bahas 

Pencapaian Target 

Perjanjian Paris di Diskusi 

Pojok Iklim

https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/profesor-polandia-tertarik-berkunjung-ke-booth-fakultas-peternakan-ipb-university-di-indo-livestock-2022/3913bc0430c106816d2f7b46a68c9e40
https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/dr-tatang-taryana-bahas-pencapaian-target-perjanjian-paris-di-diskusi-pojok-iklim/cd6a91696f68cd7acecb98ff898fc30a
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Baca Selengkapnya >

Tiga dosen dan dua mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB 

University berencana mengembangkan aplikasi wisata 

d i  W a n a  W i s a t a  G u n u n g  D a g o ,  K e c a m a t a n 

Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Pengembangan 

aplikasi ini merupakan bagian dari kegiatan Dosen 

Pulang Kampung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University. Dalam 

memulai program ini, tim mengunjungi secara langsung 

kawasan wisata yang berada di lahan milik Perhutani 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor itu, (1/7). 

Kunjungan ini dalam rangka memberikan sosialisasi 

awal untuk menyampaikan program yang akan 

dilakukan mengenai pengembangan digitalisasi wisata 

berbasis alam di Wana Wisata Gunung Dago. 

Dosen Pulang Kampung 

IPB University Rancang 

Aplikasi Wisata Gunung Dago

Baca Selengkapnya >

Tempe merupakan makanan asli Indonesia yang 

menyimpan sejuta manfaat kesehatan. Tanggal 6 Juni 

2022 lalu, Hari Tempe Nasional turut dirayakan. 

Membahas lebih lanjut terkait manfaat kesehatannya, 

Prof Made Astawan, Dosen IPB University dari Fakultas 

Teknologi Pertanian turut mendiseminasikan 

penelitiannya. Hal ini ia paparkan dalam kegiatan 

Tempe Science Talks yang digelar oleh Osaka 

University bekerja sama dengan Indonesia Tempe 

Movements, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

dan IPB University ,  beberapa waktu la lu. Ia 

menjelaskan beberapa penelitian yang telah ia 

lakukan di IPB University terkait kedelai dan tempe 

serta manfaat kesehatannya.  

Prof Made Astawan: 

Tempe, Makanan Khas 

Indonesia yang Baik 

Bagi Penderita Diabetes

https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/dosen-pulang-kampung-ipb-university-rancang-aplikasi-wisata-gunung-dago/8a657b9e66e2d5f4917afefbc54f5f98
https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/prof-made-astawan-tempe-makanan-khas-indonesia-yang-baik-bagi-penderita-diabetes/5c32bdeb0f5bff1ef6d7e3214bffcca5
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Baca Selengkapnya >

Kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan 

tersedia tapi tidak mampu diakses rumah tangga karena 

keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Baik 

akibat pendapatan, kesempatan kerja dan sumberdaya 

ekonomi lainnya. Hal ini berhubungan erat dengan 

ketersediaan pangan. Konsep swasembada pangan 

apakah merupakan solusi yang tepat bagi ketahanan 

pangan?Dr Doni Yusri, Kepala Pusat Studi Bencana (PSB) 

Lembaga Penel i t ian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University mengatakan bahwa 

kerawanan pangan juga bisa muncul karena iklim tidak 

kondusif. Perubahan iklim seperti sulitnya memprediksi 

el nino dan el nina dapat mempengaruhi produktivitas 

pangan. Akhirnya mempengaruhi target ketersediaan 

pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat.

Dr Doni Yusri Bicara Konsep 

Manajemen Logistik sebagai 

Kunci Hadapi Kerawanan 

Pangan di Pulau Sumatera

Baca Selengkapnya >

Generasi sandwich adalah kondisi ketika generasi muda 

(orang dewasa) harus membiayai dua generasi lainnya 

yaitu anak-anak dan generasi tua, disamping tentunya 

membiayai dirinya sendiri.   Artinya generasi muda 

tersebut  se la in  membiaya i  d i r i  send i r i  dan 

pasangannya, juga membiayai anak-anaknya serta 

orang tua atau mertuanya. Dengan demikian generasi 

sandwich memiliki beban finansial yang lebih besar dari 

pada generasi muda pada umumnya yang hanya 

membiayai diri sendiri dan keluarga intinya.  Dr 

Istiqlaliyah Muflikhati, Dosen Departemen Ilmu 

Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (IKK 

Fema) IPB University menjelaskan bahwa jika berada 

dalam posisi ini, hal yang terpenting adalah adanya 

perencanaan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu 

bentuknya adalah dengan menabung.  

Dr Istiqlaliyah Muflikhati 

Bahas Strategi Menabung 

untuk Generasi Sandwich

https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/dr-istiqlaliyah-muflikhati-bahas-strategi-menabung-untuk-generasi-sandwich/1b5c243314f81de0c9a5622484676720
https://ipb.ac.id/news/index/2022/07/dr-doni-yusri-bicara-konsep-manajemen-logistik-sebagai-kunci-hadapi-kerawanan-pangan-di-pulau-sumatera/b05086ebdb11e5def79c085cb1d5b18b
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