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

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

Volume 730 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 >

Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis hadir 

melalui virtual zoom dalam peringatan Isra Mi’raj yang 

digelar IPB University (10/3). Dalam kesempatan ini, 

KH Cholil memberikan tausiyah terkait keilmuan yang 

bersanding dengan keimanan.“Keilmuan harus 

disandingkan dengan keimanan. Ketika kita 

menuhankan akal, saat itu sebetulnya kita adalah 

orang yang paling hina,” ucapnya dalam Kajian 

Peringatan Isra Mi'raj dengan tema ”Isra Mi'raj sebagai 

Momentum Peningkatan Kualitas Diri" yang digelar 

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hurriyyah IPB 

University.

Ketua MUI Hadir 

di Peringatan Isra Mi’raj 

IPB University

Baca Selengkapnya >

Pemindahan Ibukota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur 

semakin hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat 

dan intelektual Indonesia. Berdasarkan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KHLS), teridentifikasi, paling tidak, ada 

tujuh isu strategis terhadap rencana pembangunan IKN di 

Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan 

Kutai Kartanegara.  

Empat Instansi Ini Bahas 

Dampak dan Risiko Rencana 

Pembangunan Ibukota 

Nusantara
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Baca Selengkapnya >

Menurut Dr Yulina Eva Riany, MEd, Dosen IPB University 

dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, 

Fakultas Ekologi Manusia (Fema), Indonesia saat ini 

berada di urutan ke-7 tertinggi di dunia sebagai negara 

dengan jumlah kasus pernikahan anak. Posisi tersebut 

tidak jauh berbeda dengan beberapa negara di Afrika 

dan Latin Amerika.Hal ini disampaikannya dalam 

seminar “Pernikahan Anak dan Beragam Risikonya” 

yang digelar Komunitas Stop Pernikahan Anak 

(Kosperan) dan didukung oleh Australia Awards 

Indonesia, (5/3). Peserta seminar berasal dari aktivis 

remaja dan karang taruna serta kader dari wilayah 

Kecamatan Cibungbulang dan Leuwisadeng, Bogor.

Jumlah Kasus Pernikahan 

Anak di Indonesia Duduki 

Posisi 7 Dunia, Mirip 

Afrika dan Amerika Latin

Baca Selengkapnya >

Sembilan inovator IPB University menerima royalti dari komersialisasi inovasi yang berhasil mereka kembangkan. 

Penyerahan royalti ini dikoordinasikan oleh Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University di Kampus 

IPB Taman Kencana, Bogor (9/3).“Ini adalah apresiasi untuk para inovator dari IPB University atas pemanfaatan inovasi 

secara komersial oleh mitra industri. Apresiasi ini juga sebagai penyemangat agar bisa terus menciptakan inovasi  

yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis/Kepala LKST IPB University, Prof Erika 

B Laconi.

IPB University Berikan Royalti kepada Para Inovator

https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/jumlah-kasus-pernikahan-anak-di-indonesia-duduki-posisi-7-dunia-mirip-afrika-dan-amerika-latin/5d42a51f095aadc822ac813d6d23d6f4
https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/ipb-university-berikan-royalti-kepada-para-inovator/1d44a63508b550f77f4b215752aa78af
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Tingginya laju perkembangan  industri jasa makanan 

dan minuman, menyebabkan peningkatan kebutuhan 

akan tenaga kerja profesional di bidang industri 

tersebut. Program studi (Prodi) Manajemen Industri Jasa 

Makanan dan Gizi (MIJMG) Sekolah Vokasi IPB University 

memiliki daya tarik sebagai program studi yang 

bergerak di bidang penyelenggaraan makanan di 

industri jasa makanan.Prodi MIJMG Sekolah Vokasi IPB 

University menghasilkan tenaga ahli madya yang 

tangguh, unggul, kreatif dan inovatif, memiliki 

keterampilan dan employability tinggi di bidang kuliner, 

gizi dan diet.  

Belajar Kuliner Hingga 

Diet Bersama Program Studi 

Manajemen Industri Jasa 

Makanan dan Gizi

Kegiatan pengabdian masyarakat adalah salah satu 

aspek yang tidak boleh lepas dari perguruan tinggi. 

Kampus memiliki tugas untuk bisa menerapkan 

inovas i  demi  meningkatkan  kese jahteraan 

masyarakat. Pada tahun 2022 ini, IPB University akan 

fokus pada adopsi inovasi dan pemberdayaan 

komunitas. “Untuk mewujudkan visi menjadi Techno-

sociopreneurial University tahun 2022 ini kami 

memiliki tema enriched and empowered society. 

F o k u s n y a  a d a l a h  t e r u s  b e r u s a h a  u n t u k 

mendayagunakan inovasi agar tercipta dampak sosial 

ekonomi yang positif dan luas,” ungkap Prof Arif Satria, 

Rektor IPB University dalam kegiatan Sidang Paripurna 

Terbuka Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rabuan 

Bersama IPB University (9/3) di Kampus IPB Dramaga. 

Dosen Pulang Kampung: 

Gerakan Baru Pengabdian 

Masyarakat IPB University 

di Tingkat Lokal

https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/belajar-kuliner-hingga-diet-bersama-program-studi-manajemen-industri-jasa-makanan-dan-gizi/66c7646f6811e7f02e691b894508407d
https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/dosen-pulang-kampung-gerakan-baru-pengabdian-masyarakat-ipb-university-di-tingkat-lokal/1b8e55648293c7c69c9952f20e3dd38e
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Prof Yamato Tsuji dari Ishinomaki Senshu University, 

Ishinomaki, Jepang menjadi dosen tamu dalam Class 

Tutor yang digelar E-Mobility Universiti Putra Malaysia 

(UPM) dan Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio) IPB 

University, (9/3). Class tutor ini diikuti 127 mahasiswa 

dari dua perguruan tinggi tersebut.Dalam kegiatan ini 

Prof Yamato memaparkan materi berjudul“Neglected 

Primate Seed Dispersers: Endozoochory by Javan 

Lutungs”. Menurutnya, Colobines memiliki lambung 

khusus yang memiliki protozoa dan dapat mencerna 

selulosa dari daun. Keberadaan lambung tersebut 

merupakan bentuk adaptasi dari Colobines yang 

sebagian besar makanannya daun. “Colobines dapat 

berperan sebagai penyebar biji, namun penelitian pada 

spesies ini masih jarang,” ujarnya. 

Himabio IPB University 

Hadirkan Pakar dari Jepang 

dalam Class Tutor

Lembaga Penelit ian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) dan Pusat Studi Bencana (PSB) IPB 

University salurkan bantuan kepada korban bencana 

banjir di Serang, Banten. Melalui program IPB Peduli, 

bantuan berupa 300 paket sembako diserahkan 

kepada Walikota Serang, H Syafrudin SSos, MSi, 

(9/3).Dalam acara ini, hadir Kepala Pusat Studi Bencana 

(PSB) IPB University, Dr Doni Yusri yang di dampingi 

oleh Sekretaris PSB, Prima Gandhi, MSi dan dari LPPM 

diwakili oleh Ayubi Aziz, AMd dan Farhan Najmuddin 

Halim, AMd. Bantuan yang diberikan berupa paket 

sembako yang di dalamnya memuat kebutuhan 

pangan. Seperti beras, minyak, makanan siap saji, 

minuman kemasan, tepung terigu, gula, camilan dan 

masker. 

IPB University Berikan 

Bantuan Sembako kepada 

Korban Banjir di Serang 

Banten

https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/himabio-ipb-university-hadirkan-pakar-dari-jepang-dalam-class-tutor/e1d75b8e612df68fb8b7669620616cc9
https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/ipb-university-berikan-bantuan-sembako-kepada-korban-banjir-di-serang-banten/d84f715b99bbba3d5c0911ee80890fe2
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio), IPB 

University ajarkan mahasiswa membuat ecoprint, 

beberapa waktu lalu. Kegiatan bertajuk Biology on 

Experience in i  bertujuan untuk menambah 

pengetahuan dan membuka wawasan civitas 

akademika Departemen Biologi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) mengenai 

industri ecoprint. Hadir sebagai narasumber, Masrur, 

ST selaku Instruktur Workshop Ecoprint Arae. Dalam 

paparannya, Masrur menjelaskan scouring yaitu 

proses awal ecoprint yang bertujuan untuk 

memudahkan daun dan bunga tercetak di kain. 

Selanjutnya, ia mempraktikkan proses mordant, yaitu 

tahapan untuk meningkatkan daya tarik zat warna 

alam terhadap bahan tekstil.

Belajar Ecoprint Bersama 

Himabio IPB University

Penyakit jantung koroner masih menjadi salah satu 

pembunuh nomor satu di Indonesia. Penyakit ini dapat 

menyebabkan serangan jantung mendadak atau infark 

jantung akibat kematian sel otot jantung. Berbagai 

metode pengobatan yang kerap dijadikan andalan saat 

ini adalah operasi bypass pembuluh darah dan 

pemasangan stent melalui kateterisasi.  Biaya 

perawatan ini terbilang sangat mahal. Terutama bagi 

masyarakat menengah ke bawah yang agak sulit 

menjangkaunya.Kini ,  terobosan baru dengan 

memanfaatkan rekayasa jaringan menjadi solusi bagi 

para penderita jantung koroner dan infark jantung. Sel-

sel otot jantung yang lemah atau mati dapat dipulihkan 

melalui ‘patch’ sel punca. 

Terobosan Terapi Infark 

Jantung dengan Sel Punca 

Menjadi Harapan 

Pengobatan Alternatif 

Penderita Serangan Jantung

https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/terobosan-terapi-infark-jantung-dengan-sel-punca-menjadi-harapan-pengobatan-alternatif-penderita-serangan-jantung/03009347494a6ffd5f5496b1aa235329
https://ipb.ac.id/news/index/2022/03/belajar-ecoprint-bersama-himabio-ipb-university/f85d32efdd9784673e3ead9c1a3663a0
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