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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
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Baca Selengkapnya >

Prof Arif Satria, Rektor IPB University diundang sebagai 

tamu dalam khutbah spesial Idul Adha di Masjid 

Darussalam Kota Wisata, Cibubur, Jawa Barat dengan 

tema “Idul Adha dan Nilai-Nilai  Mulia untuk 

Transformasi Bangsa di Era Distrupsi”, 10 Juli 2022. 

Prof Arif Satria Ungkapkan 

Makna Idul Adha dan 

Nilai-Nilai Mulianya Demi 

Tranformasi Bangsa 

di Era Disrupsi

Baca Selengkapnya >

Regional Fire Management Resource Center-Southeast Asia 

(RFMRC-SEA) IPB University menandatangani Letter of 

Acceptance (LoA) dengan Duta Besar Perancis dan Timor 

Leste di Indonesia beberapa waktu lalu. Kerjasama yang 

dimaksud ialah tentang Rainforests and Peatlands Fires 

Centre of Excellence. Prof Bambang Hero Saharjo, Executive 

Director RFMRC-SEA IPB University menjelaskan, kerjasama 

ini bertujuan untuk mendukung kemampuan pendidikan dan 

pelatihan IPB University berbasis sains pembangunan di 

bidang pencegahan, kontinjensi, dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan gambut. 

IPB University Jalin Kerjasama 

dengan Perancis Selamatkan 

Hutan dan Gambut
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Baca Selengkapnya >

Sejumlah dosen IPB University tergerak untuk menelisik 

potensi dan peluang ekspor perikanan Kabupaten 

Kebumen, Jawa Tengah melalui Program Dosen Pulang 

Kampung (Dospulkam). Adalah Prof Tri Wiji Nurani dan 

Prihatin Ika Wahyuningrum, dosen Departemen 

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) serta Rianti Dyah 

Hapsari dosen Sekolah Vokasi. Bekerjasama dengan 

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan 

(DLHKP) serta tiga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

Pasir, Karangduwur dan Argopeni Kabupaten Kebumen, 

kegiatan ini dilakukannya dalam kerangka penerapan 

praktik baik perikanan tangkap berkelanjutan.

Dosen Pulang Kampung 

IPB University Telisik 

Potensi dan Peluang Ekspor 

Perikanan Kabupaten Kebumen

Baca Selengkapnya >

Tim mahasiswa IPB University yang melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKNT-T) di Kelurahan 

Curug, Bubulak, Balumbang Jaya, Margajaya, dan Situ 

Gede melakukan lokakarya dan pemaparan program 

kerja. Tim mahasiswa IPB University itu akan 

melaksanakan KKNT dari 20 Juni sampai 31 Juli 2022.  

Lokakarya ini merupakan salah satu rangkaian acara 

KKN-T  IPB  Univers i ty  yang  bertu juan untuk 

menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan. 

P a d a  l o k a k a r y a  i n i  s e k a l i g u s  m e n g e n a l k a n 

permasalahan dan solusi yang ditawarkan kepada 

masyarakat selama periode pelaksanaan KKNT.  

Tim Mahasiswa KKN-T 

IPB University Paparkan 

Program Kerja di Beberapa 

Kelurahan di Bogor

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/07/dosen-pulang-kampung-ipb-university-telisik-potensi-dan-peluang-ekspor-perikanan-kabupaten-kebumen/1204f4666f607cce1f970bbd9b00fd27
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Baca Selengkapnya >

Kelangkaan hewan dan tumbuhan secara global akibat 

aktivitas pertanian menurut hasil laporan terbaru The 

Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) sudah 

berada di tahap yang mengkhawatirkan. Demi 

memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya, 

deforestasi semakin tidak terkendali dan terjadi 

penurunan kualitas l ingkungan yang semakin 

memburuk. Dampak eksploitasi sumberdaya alam yang 

tidak berkelanjutan merupakan faktor utama yang 

mendorong cepatnya laju kepunahan ini. 

Prof Ronny Rachman Noor 

Ungkap Fenomena Satwa 

dan Tumbuhan Liar yang 

Kini Berada di Ambang 

Kepunahan

Baca Selengkapnya >

Muhammad Justi Makmun Jusrin, berhasil membuat 

teknologi digital yang berjudul "Sistem Drone Termal 

Konservasi".  Ada dua alasan yang membuat 

mahasiswa dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, 

IPB University ini membuat sistem tersebut. Sering 

terjadi kegiatan penanaman yang tidak tepat karena 

pemilihan lahan yang kurang ideal. Selain itu sulitnya 

mengumpulkan data ekologi satwa liar karena masih 

menggunakan metode tradisional. Sehingga cost yang 

dikeluarkan tergolong besar dan butuh waktu yang 

s a n g a t  l a m a  d a l a m  m e m b a n g u n  d a t a  d a n 

keberhasilan upaya pelestarian. 

Mahasiswa IPB University 

Asal Kolaka Ini Buat 

Sistem Drone Termal 

Konservasi
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Baca Selengkapnya >

Program pemberdayaan masyarakat seringkali tidak 

b e r k e l a n j u t a n  s e i r i n g  d e n g a n  b e r a k h i r n y a 

p e n d a m p i n g a n  p r o g r a m  t e r s e b u t .  H a l  i n i 

mengindikasikan kegagalan seorang pemberdaya 

masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku 

masyarakat  dalam mewujudkan kemandir ian 

mereka.“Untuk itu, seorang pemberdaya masyarakat 

sebagai perekayasa sosial perlu menerapkan self social 

eng ineer ing  da lam program pemberdayaan 

masyarakat. Yakni dengan menempatkan masyarakat 

benar-benar efektif sebagai subjek perubahan sosial,” 

ujar Prof Sumardjo dalam acara upgrading kepada 

Pendamping Lapangan Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Pertamina EP Zona 7, beberapa 

waktu lalu.

Prof Sumardjo: Konsep Self 

Social Engineering Penting 

Bagi Pemberdaya Masyarakat

Baca Selengkapnya >

Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius terkait 

semakin meningkatnya sampah yang dihasilkan 

rumah tangga. Menurut Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022, penyumbang 

sampah terbesar ternyata dari aktivitas rumah 

tangga, yaitu sekitar 40,8 persen. Permasalahan 

sampah ini menjadi salah satu tantangan besar 

pemerintah dalam pencapaian target Sustainable 

Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.Peneliti 

Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) IPB University, Adi 

Firmansyah, menyebutkan dua sebab masih tingginya 

sampah rumah tangga. 

Ini Rekomendasi Tim 

Peneliti IPB University 

untuk Atasi Sampah 

Rumah Tangga

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/07/prof-sumardjo-konsep-self-social-engineering-penting-bagi-pemberdaya-masyarakat/7198631b225e1cd024cfc5d17015a93b
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/07/ini-rekomendasi-tim-peneliti-ipb-university-untuk-atasi-sampah-rumah-tangga/cbd336f10b1b346756a3aaa2111aa7cc
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Baca Selengkapnya >

Burung kicau merupakan spesies burung yang masuk 

d a l a m  o r d o  P a s s e r i f o r m e s .  B u r u n g  d a p a t 

menghasilkan suara dengan metode vokalisasi. 

Tujuan vokalisasi ini untuk berkomunikasi, baik 

sebagai penanda wilayah teritorial, untuk menarik 

perhatian pasangan, penanda adanya makanan, 

navigasi dan juga sebagai tanda adanya bahaya (alarm 

call).  Dr Maria Ulfah, Dosen Fakultas Peternakan IPB 

University menerangkan tentang jenis suara kicau 

yang dihasilkan burung yaitu song dan call. “Song pada 

umumnya dihasilkan oleh burung jantan untuk 

menarik perhatian betina pasangannya pada saat 

musim reproduksi dan juga sebagai penanda wilayah 

teritori (kekuasaan burung). Sedangkan alarm call 

dipakai oleh burung untuk menunjukkan adanya 

bahaya yang mengancam,” terangnya. 

Dr Maria Ulfah Uraikan 

Fakta Unik Seputar 

Burung Kicau

Baca Selengkapnya >

B i r o  K o m u n i k a s i  I P B  U n i v e r s i t y  m e l a k u k a n 

benchmarking ke BINUS University, 8/7. Hal ini 

merupakan salah satu strategi promosi/komunikasi 

pemasaran terpadu untuk menarik calon mahasiswa 

dalam memilih IPB University. Kegiatan benchmarking 

digunakan sebagai alat ukur untuk bisa mendapatkan 

informasi tentang bagaimana dan apa saja yang harus 

dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa IPB 

University. Untuk tahun 2022, kegiatan difokuskan pada 

studi ekskursi Marketing Communication (Marcomm) 

karena diasumsikan calon mahasiswa tentu akan 

memperhitungkan consumption va lue untuk 

memenuhi kebutuhannya ketika akan memilih 

perguruan tinggi.

Genjot Marketing 
Communications, 

IPB University Kunjungi 

BINUS University

https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/07/genjot-marketing-communications-ipb-university-kunjungi-binus-university/37b98055712ca763a8673b89ed0df0c6
https://www.ipb.ac.id/news/index/2022/07/dr-maria-ulfah-uraikan-fakta-unik-seputar-burung-kicau/3fecde30d66c4b72bf902b28e6b3eb8e
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Departemen Fisika, IPB University turut membantu 

fungsionalisasi dan optimalisasi laboratorium fisika di 

beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bogor.  

Upaya ini dilakukan untuk optimalisasi fungsi 

laboratorium fisika yang ada. Kegiatan dilakukan dalam 

dua tahap yaitu visitasi ke laboratorium dan pelatihan 

bagi guru fisika. Sedikitnya ada tiga sekolah yang 

mengikuti yaitu MAN 1 Cigombong, SMAN 1 Cijeruk, dan 

SMAN 1 Caringin.

Departemen Fisika 

IPB University Bantu 

Fungsionalisasi dan 

Optimalisasi Laboratorium 

Fisika SMA 

di Kabupaten Bogor

Baca Selengkapnya >

Forum Mahasiswa Pascasarjana atau Forum Wacana 

(FW) IPB University menggelar Forum Wacana 

Discussion (FWD) #7, 7/7. Diskusi dengan topik 

“Menganalis Kausalitas UU Omnibus Ciptaker, Impor, 

dan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)” ini 

berusaha membedah akar masalah PMK. Narasumber 

yang dihadirkan yaitu Drh Ajat Sudarjat (Kepala 

Lembaga Divisi Penyaluran UPZ dan CSR Baznas) dan Dr 

Epi Taufik (pakar peternakan IPB University).Dalam 

paparannya, Drh Ajat menyatakan bahwa hewan yang 

rentan terkena PMK adalah yang berkuku belah, 

terutama sapi perah. Ia menjelaskan, gejala klinis 

diantaranya ternak tidak mau makan, demam, dan 

terdapat lesi atau erosi di sekitar lidah, mulut, dan gusi, 

juga luka di kaki. 

Forum Mahasiswa 

Pascasarjana IPB University 

Adakan Diskusi Terbuka 

Bahas PMK

Baca Selengkapnya >
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