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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 >

Hutan menjadi kunci dalam pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs). Namun dalam praktik 

p e n g e l o l a a n n y a  t i d a k  l e p a s  d a r i  b a n y a k 

permasalahan, termasuk sektor kehutanan di 

Indonesia. Keberadaan Sumberdaya Hutan (SDH) di 

Indonesia meliputi areal yang sangat luas. Seiring 

dengan perkembangan penduduk dan tuntutan 

pembangunan, luasan hutan tersebut semakin 

berkurang.

Guru Besar IPB University 

Ungkap Penurunan Luas 

Lahan Hutan Selama 

20 Tahun

Baca Selengkapnya >

Biomassa adalah material berasal dari tumbuhan atau 

hewan. Biomassa mengandung berbagai jenis unsur atau 

senyawa yang membangun fungsi keseluruhan dari 

tumbuhan dan hewan. Potensi limbah biomassa menjadi 

material dan produk fungsional sangat menjanjikan. Melalui 

pendekatan nanoteknologi, eksplorasi biomassa dapat 

menghasilkan material maju dengan karakteristik dan fungsi 

yang baru sehingga dapat diterapkan dalam berbagai 

teknologi termasuk teknologi tinggi. 

Guru Besar IPB University 

Ubah Biomassa Jadi Material 

Maju untuk Deteksi Kanker 

Hingga Teknologi Siluman

https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/guru-besar-ipb-university-ungkap-penurunan-luas-lahan-hutan-selama-20-tahun/01ad64bf73f4a3ea664573135485ad7a
https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/guru-besar-ipb-university-ubah-biomassa-jadi-material-maju-untuk-deteksi-kanker-hingga-teknologi-siluman/b71c0ed17572577cfdbc4c483a45b9e2
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Baca Selengkapnya >

Aphelion merupakan istilah yang digunakan ketika  

posisi bumi berada pada titik terjauh dari matahari. 

Fenomena ini menjadi perhatian sejak beredarnya 

informasi  terkait adanya hubungan fenomena 

aphelion sebagai penyebab batuk dan pilek. Prof 

Husin Alatas, Guru Besar IPB University Bidang Fisika 

Teori sekaligus pengajar mata kuliah Fisika Sistem 

Kompleks pada Program Studi Sarjana (S1) Fisika 

menjelaskan secara ilmiah untuk memverifikasi berita 

yang beredar. Prof Husin Alatas menjelaskan, “Setiap 

tahun posisi aphelion bumi berlangsung pada kisaran 

awal bulan Juli, dan tahun 2022 ini diperkirakan akan 

jatuh pada tanggal 4."  

Guru Besar IPB University 

Jelaskan Fenomena 

Aphelion dan Pengaruhnya 

terhadap Batuk Pilek

Baca Selengkapnya >

Konflik dan perubahan sosial merupakan dua 

fenomena sosial yang telah ada setua eksistensi umat 

manusia itu sendiri. Keduanya merupakan bagian dari 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang 

berinteraksi satu dengan yang lain, termasuk pada 

komunitas nelayan dan pedesaan. Sayangnya, konflik 

pada komunitas nelayan dan pedesaan ini, tidak jarang 

menelan korban harta benda bahkan nyawa manusia. 

Sementara itu, perubahan sosial sendiri seringkali 

menciptakan kondisi sosial yang memicu terjadinya 

konflik sosial. Oleh sebab itu, konflik dan perubahan 

sosial perlu “dikelola” dengan baik, agar tidak bersifat 

destruktif.  

Guru Besar IPB University 

Kenalkan Imagined 

Deprivation Theory pada 

Konflik Sosial

https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/guru-besar-ipb-university-kenalkan-imagined-deprivation-theory-pada-konflik-sosial/ad0bbf003bc6766eb79f01cf0625fb30
https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/guru-besar-ipb-university-jelaskan-fenomena-aphelion-dan-pengaruhnya-terhadap-batuk-pilek/b55e7e58a3ee4119f9e0e94c44f5e771
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Kejahatan cyber tidak hanya menyerang perusahaan 

besar. Usaha kecil, kelompok, badan amal, bahkan 

individu juga memiliki potensi untuk menjadi korban. 

Oleh karena itu, melindungi data pribadi selama 

beraktivitas dengan jaringan komputer merupakan hal 

yang perlu diperhatikan.Abrar Istiadi, S.Kom, MKom, 

Supervisor Pengembangan Sistem Informasi di 

Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital 

(DSITD) IPB University membagikan beberapa tips 

d a l a m  m e n g a m a n k a n  d a t a  d a l a m  j a r i n g a n 

komputer.“Tips yang pertama, gunakan password kuat 

yang terdiri dari kombinasi huruf kecil dan kapital, 

angka, karakter khusus serta tidak terlalu pendek,” ujar 

Abrar.

Berikut Tips Keamanan 

Cyber dari IPB University

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) atau 

Science Techno Park (STP) IPB University membuka 

peluang inkubasi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Kota dan Kabupaten Bogor. Peluang inkubasi 

ini dikemas dalam Sosialisasi Program Inkubasi Bisnis 

Tenant STP IPB University Tahun 2022 yang 

dilaksanakan secara hybrid (18/02). Kegiatan ini 

bertujuan untuk menjaring tenant yang akan 

diinkubasi oleh LKST. Menurut Wakil Kepala bidang 

Inkubator Bisnis dan Kemitraan Industri LKST IPB 

University, Dr Rokhani Hasbullah, program inkubasi 

bisnis tenant ini telah dilakukan sejak tahun 1994. 

Awalnya sebagai Pusat Inkubator Agribisnis dan 

Agroindustri (PIAA), hingga saat ini sebagai Science 

Techno Park (STP). Tujuannya adalah untuk 

menumbuhkembangkan wirausahawan baru.

LKST/STP IPB University 

Buka Peluang Inkubasi 

UMKM Bogor

https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/berikut-tips-keamanan-cyber-dari-ipb-university/40e058f3d9b9b0b20393c0b7971d116f
https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/lkst-stp-ipb-university-buka-peluang-inkubasi-umkm-bogor/3f8d15efd43e1a8ddaa64732e6c2c9bf
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

IPB University melalui Lembaga Kawasan Sains dan 

Teknologi (LKST) pada Tahun 2022 menginkubasi tujuh 

Pra Startup dalam program Pengembangan Pra Startup 

d a r i  K e m e n t e r i a n  K e m e n t e r i a n  P e n d i d i k a n , 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tujuan dari program 

ini adalah untuk menghasilkan prototype produk yang 

siap dikomersialkan dan menumbuhkembangkan 

entitas startup yang mandiri dan berkelanjutan. Dalam 

rangka mengembangkan sebuah produk maupun 

usaha, tentunya membutuhkan rencana dan arahan 

yang tepat, salah satunya adalah dokumen Business 

Model Canvas (BMC) dan Business Plan. 

LKST IPB University Gelar 

Workshop Business Model 

Canvas BMC dan Business 

Plan Program Pra Startup 

Tahun 2022

Direktorat Bisnis IPB University menggelar Pelatihan 

Teknis Mekanisme Pengelolaan Keuangan untuk 

pengelola Satuan Usaha Akademik (SUA)/Satuan 

Usaha Penunjang (SUP) tingkat fakultas atau 

departemen, (22/2) di Botani Kopi Nusantara, Bogor. 

Selaku unit koordinatif SUA/SUP, Direktorat Bisnis 

berharap pelat ihan in i  dapat  memperbaik i 

pengelolaan keuangan di setiap unit.“Pengelolaan 

keuangan di masing-masing SUA/SUP memiliki 

mekanisme tersendiri. Hal ini membuat format dan 

hal terkait prosedural menjadi beragam dan tentunya 

memiliki kelemahan juga kesulitan tersendiri. 

Direktorat Bisnis 

IPB University Gelar 

Pelatihan Teknis 

Mekanisme Pengelolaan 

Keuangan

https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/lkst-ipb-university-gelar-workshop-business-model-canvas-bmc-dan-business-plan-program-pra-startup-tahun-2022/c23b73fa26813723fbfdc1fd43002143
https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/direktorat-bisnis-ipb-university-gelar-pelatihan-teknis-mekanisme-pengelolaan-keuangan/f7cc0e65df8c90f5bcae1121f49f2802
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Prestasi baru berhasil diraih oleh IPB E-Sport Community. IPB Semangat yang merupakan salah satu tim andalan IPB E-

Sport Community berhasil menjadi runner-up Alseace 2022. Kualifikasi kompetisi ini dilaksanakan pada 2-4 Februari 

2022 dan babak grand final pada dilaksanakan pada 20 Februari 2022. Kompetisi ini diselenggarakan oleh SMA Islam 

Al-Azhar Bumi Serpong Damai. 

Tim IPB Semangat Raih Runner Up Alseace 2022

Kabar baik kembali datang dari tim Mobile Legends IPB E-Sport Community. Kali ini IPB Semangat berhasil 

menorehkan prestasi dalam kompetisi Mobile Legends Harapan Bangsa League 2022 yang diselenggarakan oleh 

Harapan Bangsa Business School pada 20/2.

Tim IPB Semangat Raih Juara Pertama dan Kedua 

Mobile Legends Harapan Bangsa League 2022

https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/tim-ipb-semangat-raih-runner-up-alseace-2022/9cdc838836fa3f2ab1741812438f7dd9
https://ipb.ac.id/news/index/2022/02/tim-ipb-semangat-raih-juara-pertama-dan-kedua-mobile-legends-harapan-bangsa-league-2022/1eff6b26572005a12bda67e9437941e4

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

