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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 >

Prof Arif Satria, Rektor IPB University menyebutkan bahwa 

perkembangan teknologi yang dipicu oleh disrupsi 

revolusi 4.0 dalam konteks pertanian sudah harus 

dikembangkan. IPB University telah mewadahinya dalam 

k o n s e p  A g r o m a r i t i m  4 . 0 .  B e r b a g a i  s t r a t e g i 

pengembangan dan roadmap untuk lima tahun ke depan 

telah dikembangkan. Ia berharap inovasi agromaritim 4.0 

dari IPB University dapat diimplementasikan di lapangan.

Prof Arif Satria: Percepatan 

Transformasi Teknologi 

Pertanian Menuju 4.0 

Harus Disegerakan

Perpustakaan Nasional RI bersama Perpustakaan IPB University menyelenggarakan kegiatan Bimbingan teknis 

(Bimtek) pra sertifikasi kompetensi pustakawan untuk perpustakaan. Kegiatan ini  diikuti oleh 45 peserta dari 

perpustakaan yang ada di lingkungan IPB University, (8-9/9).Kepala Perpustakaan IPB University, Prof Pudji Muljono 

mengatakan bahwa sertifikasi kompetensi sangat penting untuk mendapatkan pengakuan sebagai pustakawan 

profesional dan handal di bidangnya. “Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta 

Perpustakaan IPB University dan Perpustakaan Nasional RI Gelar Bimtek Pra Sertifikasi Kompetensi

Baca Selengkapnya >

IPB University menjadi salah satu perguruan tinggi mitra 

bersama empat perguruan tinggi lainnya yaitu Universitas 

Prasetya Mulya, Binus University, Universitas Brawijaya, dan 

Universitas Indonesia untuk pelaksanaan Program 

Peningkatan Kapabilitas Manajerial Berbasis Industri Bagi 

Kepala SMK Tahun 2021. Hal tersebut disampaikan oleh 

Pelaksana Tugas Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia 

Usaha Dunia Industri (DUDI), Saryadi,(8/9).

FEM IPB University Turut dalam 

Program Peningkatan Kapabilitas 

Manajerial Berbasis Industri Bagi 

Kepala SMK Tahun 2021

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

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

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

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

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

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

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

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/prof-arif-satria-percepatan-transformasi-teknologi-pertanian-menuju-4-0-harus-disegerakan/231af72736e21ad511f0ec3a00dd587ehttps://ipb.ac.id/news/index/2021/09/prof-arif-satria-percepatan-transformasi-teknologi-pertanian-menuju-4-0-harus-disegerakan/231af72736e21ad511f0ec3a00dd587e
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/fem-ipb-university-turut-dalam-program-peningkatan-kapabilitas-manajerial-berbasis-industri-bagi-kepala-smk-tahun-2021/b8da058c0a5ce22478a49538eb67d831


2

Baca Selengkapnya >

Indonesia Maritime Talk (IMT) Series 4 (5/9) membahas 

pengelolaan ruang laut Indonesia. Narasumber yang 

hadir adalah Arif Miftahul Aziz.Dalam sambutannya 

Jetli Alexandri Lasut selaku Ketua Himpunan Mahasiwa 

Ilmu dan teknologi Kelautan (Himiteka), Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University 

menyampaikan bahwa materi IMT Series 4 merupakan 

materi yang cukup baru di kalangan mahasisa 

khususnya mahasiswa kelautan. Jetli berharap tema ini 

dapat membuka ide berpikir serta wawasan peserta 

tentang laut Indonesia menjadi lebih terbuka 

lagi.Dalam kesempatan ini Aziz menyampaikan 

tentang pengelolaan ruang laut. Menurutnya, cakupan 

pengelolaan ruang laut cukup luas. 

Indonesia Maritime Talk 

Series 4 Bahas Pengelolaan 

Ruang Laut Indonesia

Baca Selengkapnya >

IPB University bersama Hokkaido University (HU), Jepang 

menggelar “Global Career Design 2021” akhir Agustus 

lalu. Kegiatan ini mengusung tema pengembangan 

kapasitas mahasiswa sebelum berkarir pada skala 

internasional.Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan 

oleh Hokkaido University Liaison Office in Indonesia yang 

ada di IPB University bekerja sama dengan Direktorat 

Program Internasional IPB University.Perwakilan HU 

yang hadir adalah Prof Shuhei Inoue, Prof Chizuru 

Mariana Kawabata, Ms Kaori Ishikura dan 38 mahasiswa 

HU. 

IPB University dan 

Hokkaido University Gelar 

“Global Career Design 2021” 

sebagai Wadah Diskusi 

Mahasiswa Indonesia 

dan Jepang

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/ipb-university-dan-hokkaido-university-gelar-global-career-design-2021-sebagai-wadah-diskusi-mahasiswa-indonesia-dan-jepang/ce39940ed0a6e5eb248297f0c2395545
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/indonesia-maritime-talk-series-4-bahas-pengelolaan-ruang-laut-indonesia/8c3f44e4292366268f0b63e3df0d6516
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Fenomena alam semesta selalu menjadi inspirasi para 

ilmuwan dalam menemukan pengetahuan baru. Bahkan 

mengadaptasikan fenomena alam tersebut sebagai 

teknologi yang terbarukan. Inspirasi fenomena alam 

dalam bidang ilmu komputasi dibahas dalam kajian Al-

Qur’an Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) IPB University.FMIPA IPB University menggelar 

TerCerahKan (Teropong Cercah Kauniyah) edisi ke-8 

d e n g a n  m e n i l i k  t o p i k  “ I n s p i r a s i  K e c e r d a s a n 

Komputasional dalam Al-Quran” (08/09). Prof Agus 

Buono Dosen IPB University dari Departemen Ilmu 

Komputer FMIPA menjelaskan dari aspek kelimuan 

komputasional. 

Lebah Menjadi Inspirasi 

Para Ilmuwan Dalam 

Menemukan Metode 

Komputasional

Masyarakat terutama generasi muda selalu ingin 

mencoba makanan yang unik, enak dan instan. Saat ini, 

di pasaran luar negeri tersedia jenis kemasan yang 

dapat meningkatkan suhu di dalamnya atau disebut 

self-heating. Pandemi COVID-19 membuat teknologi 

self-heating menjadi lebih relevan. Namun, di 

Indonesia sendiri kemasan ini masih belum banyak 

digunakan.Kemasan self-heating dimanfaatkan oleh 

tim mahasiswa dari Departemen Ilmu dan Teknologi 

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian (ITP Fateta) IPB 

University untuk menciptakan inovasi makanan di 

Indonesia. Tim mahasiswa ITP ini menciptakan cream 

soup instan bernama “AutoZoup”. 

Tingkatkan Konsumsi 

Kalsium, Mahasiswa 

IPB University Ciptakan 

Cream Soup Instan dengan 

Kemasan Self-Heating

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/lebah-menjadi-inspirasi-para-ilmuwan-dalam-menemukan-metode-komputasional/44ff5378b856f6b8fc1e132aba9198ed
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/tingkatkan-konsumsi-kalsium-mahasiswa-ipb-university-ciptakan-cream-soup-instan-dengan-kemasan-self-heating/bccb2e4ac4a1c745cc16cd524a0a60f7
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang 

tinggi, Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar. 

Dr Abdul Haris Mustari, dosen di Departemen Konservasi 

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE), Fakultas 

K e h u t a n a n  d a n  L i n g k u n g a n ,  I P B  U n i v e r s i t y 

memperkenalkan salah satu satwa unik yakni Babyrousa 

sp. Babyrousa sp atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

babirusa merupakan satwa endemik Sulawesi, 

Kepulauan Sula, serta Pulau Buru di Maluku Utara. 

Babirusa jantan memiliki dua taring besar (panjangnya 

mencapai 300 mm) menyerupai “tanduk” yang dalam 

Bahasa Inggris disebut “tusk”. Taring ini menembus kulit 

moncongnya hingga mencuat bengkok ke belakang 

sampai di depan matanya. 

Dr Abdul Haris Mustari 

Kenalkan Babirusa yang 

Memodifikasi Gigi Taring 

Menjadi “Tanduk”

Prof Ronny Rahman Noor, Guru Besar Fakultas 

Peternakan IPB Universuty memberikan penjelasan 

tentang penentuan jenis kelamin pada makhluk 

hidup. Ia menerangkan bahwa ada banyak faktor yang 

menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Ia juga 

mengklaim bahwa teori Aristoteles tidak sepenuhnya 

salah. "Pengaruh suhu yang dijelaskan oleh 

Aristoteles dalam penentuan jenis kelamin memang 

tidak sepenuhnya salah. Hal ini karena, setelah ilmu 

pengetahuan tentang kromosom dan penentuan 

jenis kelamin berkembang, ternyata memang ada 

jenis mahluk hidup seperi reptil yang jenis kelamin 

anaknya ditentukan oleh suhu sarangnya," ungkap 

pakar genetika IPB University ini.Lebih lanjut ia 

menjelaskan, penentuan jenis kelamin pada berbagai 

makhluk hidup memang bermacam macam. 

Prof Ronny Rahman Noor: 

Jenis Kelamin Makhluk 

Hidup Ditentukan Banyak 

Faktor

https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/dr-abdul-haris-mustari-kenalkan-babirusa-yang-memodifikasi-gigi-taring-menjadi-tanduk/ca0e998317be2c28dcac85e52739faf7
https://ipb.ac.id/news/index/2021/09/prof-ronny-rahman-noor-jenis-kelamin-makhluk-hidup-ditentukan-banyak-faktor/fd8d154238ff1c73f7d42f50ecf2fbce
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