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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 >

Tahun 2021, IPB University kembali ditunjuk sebagai 

penyelenggara Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 

bersama 73 perguruan tinggi yang lain. Pelaksanaan UTBK di 

IPB University dimulai hari ini, 12/4. UTBK merupakan ujian 

yang dijadikan sebagai basis Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).Pelaksanaan UTBK di IPB 

University tahun ini dibagi menjadi dua gelombang. 

Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 12-18 April 

dan Gelombang Kedua akan dilaksanakan pada 26 April  

sampai 2 Mei mendatang.

IPB University Gelar UTBK 

dengan Protokol Kesehatan 

yang Ketat

Baca Selengkapnya >

I P B  U n i v e r s i t y  m e m p e r b a h a r u i  k e r j a s a m a 

(MoU/Memorandum of Understanding) dengan Universitas 

Andalas (Unand) setelah terjalin beberapa lama dalam bidang 

tri dharma Perguruan Tinggi. Pendatanganan kerjasama 

tersebut dilaksanakan secara luring pada 09/04 di Ruang 

Rapat Senat Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis 

Padang oleh Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof 

Mansyurdin dengan Rektor IPB University Prof Arif Satria.

IPB University dan 

Universitas Andalas Perbaharui 

Jalinan Kerjasama 

Tri Dharma Perguruan Tinggi

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ipb-university-gelar-utbk-dengan-protokol-kesehatan-yang-ketat/b571c47b169736db9df0aab0e13b81c0
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ipb-university-dan-universitas-andalas-perbaharui-jalinan-kerjasama-tri-dharma-perguruan-tinggi/5e280302c646207cc9c7ce89d1160a05
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Baca Selengkapnya >

”Setiap keluarga miskin harus dibuatkan data base. Setiap 

Kepala Keluarga (KK) miskin harus memiliki QR code. Jadi 

sistem yang dibangun harus bisa presisi dalam penyaluran 

Bantuan Sosial (Bansos) nya,” ujar Dr Sofyan Sjaf dalam 

rangkaian Data Desa Presisi (DDP) Roadshow di tiga 

kabupaten (Cirebon, Indramayu dan Majalengka). 

Pernyataan tersebut ditekankan pada Rapat Perencanaan 

Program DDP Kabupaten Majalengka di Ruang Rapat 

Bupati Kabupaten Majalengka, 10/4. Selain kisruh data 

Bansos, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat IPB University tersebut juga menggaungkan 

keunggulan tambahan DDP dalam urusan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

Bupati Majalengka: 

Data Desa Presisi dari 

IPB University Berdampak 

Baik untuk Pembangunan

Baca Selengkapnya >

“Jauh sebelum adanya Data Desa Presisi (DDP), kami 

menyadari bahwa desa belum memiliki data yang 

akurat yang dapat digunakan sebagai dasar 

perencanaan pembangunan,” ungkap Dr Sofyan Sjaf 

dalam acara Rapat  Pembahasan Pers iapan 

Pengembangan Program Data Desa Presisi (DDP) di 

Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Kabupaten 

Cirebon, Jawa Barat, (9/4). Selanjutnya Wakil Kepala 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat IPB University ini membeberkan tentang 

carut-marut pendataan yang masih terjadi. 

Respons Bupati Cirebon 

Terkait Pentingnya 

Data Desa Presisi dari 

IPB University

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/bupati-majalengka-data-desa-presisi-dari-ipb-university-berdampak-baik-untuk-pembangunan/651d7dee4cbcb0a1fae98a6412e24398
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/respons-bupati-cirebon-terkait-pentingnya-data-desa-presisi-dari-ipb-university/143612807121269a75042162b73d9de5
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Baca Selengkapnya >

Pemanasan global membuat suhu bumi semakin 

meningkat. Kondisi ini  menyebabkan penurunan 

produktivitas dari sektor pertanian dan peternakan. Jika 

terus dibiarkan, pemanasan global akan mengancam food 

security. Namun di sisi lain, sektor peternakan juga ikut 

menyumbang dalam proses pemanasn global. “Emisi gas 

rumah kaca sektor pertanian menyumbang 24 persen dari 

total gas rumah kaca. Sementara itu Gas Metana dari 

peternakan saja sudah menyumbang sebanyak 16 persen. 

Peternakan penyumbang nomor dua emisi gas rumah 

kaca. Akumulasi gas metan terus meningkat secara 

drastis,” ungkap Dr Anuraga Jayanegara dalam Webinar 

Potensi Green Bisnis dalam Dunia Peternakan yang 

diselanggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Terbuka (10/4). 

Dr Anuraga Berhasil 

Kurangi Produktivitas Gas 

Metan di Bidang Peternakan 

dengan Memanfaatkan 

Kayu Akasia

Baca Selengkapnya >

Risiko terjadinya kerugian materil akibat perubahan 

iklim memang perlu diperhatikan. Investasi yang 

dibangun oleh pengusaha dapat dilindungi oleh 

asuransi yang berkaitan dengan bencana. Asuransi 

tersebut merupakan solusi praktis dan politis yang 

ditawarkan pemerintah maupun swasta. Ini karena 

menyangkut isu global (seperti trading) dalam industri 

karena dampaknya sangat luas.Asuransi juga dapat 

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

memperhatikan aspek ekonomi, namun juga sosial dan 

lingkungan. Dengan semakin banyak pengetahuan 

peternak akan kenyamanan berusaha, diharapkan jasa 

asuransi dapat diterapkan pada semua komoditas 

ternak dan juga bagi peternak yang mengalami risiko 

dalam bekerja. Selain itu asuransi juga bertindak 

sebagai pelayanan publik yang wajib diberikan oleh 

pemerintah.

Asuransi Ternak dan 

Peternak Mulai 

Digaungkan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/dr-anuraga-berhasil-kurangi-produktivitas-gas-metan-di-bidang-peternakan-dengan-memanfaatkan-kayu-akasia/fd539627bfa7e7fd286218512dfd5f82
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/asuransi-ternak-dan-peternak-mulai-digaungkan/10feed7457c6c1769360655fc8795641
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Baca Selengkapnya >

“Kami berpikir perlu cara baru dan pendekatan baru untuk 

menghasilkan data yang akurat. Karena data adalah solusi 

atas permasalahan dan kekuatan untuk kedaulatan,” 

ungkap Dr Sofyan Sjaf dalam acara Diskusi dan Rapat 

Pembahasan Pengembangan Program Data Desa Presisi 

(DDP), di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Indramayu, 

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (8/4). Selanjutnya Wakil 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat  (LPPM) bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat IPB University ini mempertegas respons positif 

pemerintah terhadap DDP. 

Bupati Indramayu: 

Data Desa Presisi dari 

IPB University Langkah 

Tepat Sukseskan 

Pembangunan Indramayu

Baca Selengkapnya >

Forum Tenaga Kependidikan (Fortendik) gelar dialog 

dengan Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) IPB 

University terkait berbagai isu dan kebijakan 

kepegawaian, (7/4). Acara ini merupakan salah satu 

agenda tahunan Fortendik IPB University.Dalam 

diskusi, Direktur SDM, Dr Heti Mulyati menyampaikan 

kondisi eksisting pegawai per Desember 2020. Jumlah 

PNS Tenaga Kependidikan sebanyak 1.192 pegawai 

dengan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS 67 orang 

dan pegawai kontrak Tenaga Kependidikan ada 956 

orang. Dengan melihat data ini, jumlah Tendik IPB 

University sangat besar dan melebihi jumlah Tenaga 

Pendidik (dosen). Akan tetapi ia seringkali mendapat 

laporan bahwa di beberapa unit kerja terjadi 

kekurangan pegawai. 

Dialog Fortendik 

IPB University Soal 

Kebijakan Kepegawaian

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/bupati-indramayu-data-desa-presisi-dari-ipb-university-langkah-tepat-sukseskan-pembangunan-indramayu/b2c0578f2c6e0e5296ce2448d54df2e4
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/dialog-fortendik-ipb-university-soal-kebijakan-kepegawaian/b1a4cfe792aecc83b4edef927f796203
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Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Kegiatan pertanian termudah dan tidak terlalu rumit  yaitu  bercocok tanam yang dimulai dari rumah. Usaha bercocok 

tanam di rumah dapat dimulai dengan memanfaatkan limbah anorganik dan organik. Limbah anorganik bisa dalam 

bentuk media tempat untuk menanam benih, seperti gelas plastik, botol plastik, dus maupun bahan plastik lainnya, 

sedangkan limbah organik terbuat dari limbah makanan yang telah dipisah dan dijadikan sebagai pupuk padat dan cair 

digunakan untuk menutrisi tanaman.Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB University bekerjasama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menggelar pelatihan urban 

farming, 11/4. 

Departemen ESL Bersama PT SMI Adakan Pelatihan Urban 

Farming dalam Upaya Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga

Iqropolly, media pembelajaran dakwah kepada anak-

anak untuk mengajarkan Al Qur'an yang disertai 

dengan upaya edukasi dan pendidikan karakter, telah 

dikenal sejak 2015. Ide ini pertama kali dipelopori oleh 

Agung Suharyana, alumnus IPB University yang dulu 

memulai Iqropolly bersama dengan rekan-rekannya. 

Melalui inovasi dan pemetaan terhadap kebutuhan di 

era digital, Iqropolly kemudian dikembangkan lagi oleh 

generasi selanjutnya hingga meraih Medali Emas pada 

Tingkat Internasional dalam penghargaan "Moscow 

International Salon of Invention and Innovative 

Technologies" di Rusia akhir bulan lalu.Mereka adalah 

Eva Lihotma, Br Sipahutar, Mega Ainun Ayu Wulandari, 

dan Sindi Pratika, Ketiganya merupakan Mahasiswa 

IPB University yang juga tergabung dalam Program 

Pondok Inspirasi. 

Iqropolly dengan Konsep 

Baru Ala Mahasiswa 

IPB University, Raih 

Medali Emas di Rusia

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/departemen-esl-bersama-pt-smi-adakan-pelatihan-urban-farming-dalam-upaya-pemanfaatan-limbah-rumah-tangga/5cbe1214f1790a3c180f276932142ba0
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/iqropolly-dengan-konsep-baru-ala-mahasiswa-ipb-university-raih-medali-emas-di-rusia/ef27cd5e511329b1fcf57b00f13dd25c
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Baca Selengkapnya >

Paguyuban Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) IPB 

University berhasil menggelar Technology Creation and 

Innovation Competition (TCIC). Kompetisi business plan 

ini mengangkat tema “Inovasi Bisnis Berbasis Teknologi 

di Era Pandemi COVID-19.” Kompetisi TCIC ini 

diharapkan menjadi salah satu ajang pemicu lahirnya 

kreativitas baru mahasiswa di Indonesia untuk dapat 

berinovasi, menemukan solusi, dan menyelesaikan 

problematika bangsa di bidang ekonomi dan bisnis 

pasca pandemi. Tujuan TCIC ini selaras dengan target 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 

serta misi IPB university untuk membantu melahirkan 

techno-sociopreneur muda yang unggul di tingkat 

nasional maupun global. 

Paguyuban KSE IPB University 

Selenggarakan Technology 

Creation and Innovation 

Competition

Baca Selengkapnya >

Sejak digulirkannya program impassing alih fungsional 

pegawai, terjadi penambahan pegawai fungsional 

arsiparis di IPB University. Pegawai fungsional arsiparis  

yang baru perlu dibekali pengetahuan pengumpulan 

angka kredit fungsional dari jalur penyetaraan. “Oleh 

karena itu hari ini kita menggelar kegiatan Sosialisasi 

Pengumpulan Angka Kredit Fungsional Jalur Penyetaraan 

untuk membekali para pegawai arsiparis dalam 

mengumpulkan angka kredit,” ungkap Kepala Unit Arsip 

IPB University, Drs B Mustafa, MLib (8/4).Kasubbag 

Layanan Arsip  dan Pembinaan Kearsipan, Unit Arsip IPB 

University, Ir Setyo Edy Susanto, MPdI menyampaikan 

selama ini ada tiga model pengumpulan angka kredit. 

Model tersebut yakni model angka kredit (konvensional), 

model konversi dan model integrasi. Model angka kredit 

atau konvensional ini dikumpulkan seperti pustakawan, 

guru dan dosen sedangkan model konversi selama ini 

dilakukan oleh arsiparis. 

Unit Arsip IPB Sosialisasikan 

Pengumpulan Angka Kredit 

Fungsional Jalur Penyetaraan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/unit-arsip-ipb-sosialisasikan-pengumpulan-angka-kredit-fungsional-jalur-penyetaraan/7dc267916ab5057b2489049a22c67583
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/paguyuban-kse-ipb-university-selenggarakan-technology-creation-and-innovation-competition/82b6ae84aef0eefa81eb9584c6f6d916
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Eva Lihotma, Br Sipahutar, Mega Ainun Ayu Wulandari, 

dan Sindi Pratika adalah mahasiswa IPB University 

yang berhas i l  mera ih  Medal i  Emas t ingkat 

Internasional Kategori "Youth" pada ajang Malaysia 

Technology Expo (MTE), Maret lalu. Ketiga mahasiswa 

yang tergabung dalam Program Pondok Inspirasi 

membawa inovasi  yang berjudul " Iqropolly: 

Psycomotor Based Learning Transformation Media as 

a Solution for Improving Islamic Character Education in 

Children".Iqropolly merupakan media pembelajaran 

iqro' yang dikembangkan untuk mengajarkan Al 

Qur'an sekaligus nilai-nilai karakter kepada anak-anak. 

Mahasiswa IPB University 

Raih Medali Emas 

di Malaysia Melalui 

Iqropolly

Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Tidak dapat dipungkiri, dunia esport sudah merambah 

semua kalangan usia. Dari yang tua hingga yang muda, 

dari anak-anak hingga dewasa, laki-laki maupun 

perempuan. Dunia e-sport memang tidak mengenal 

perbedaan usia maupun gender. Oleh karena itu, IPB E-

Sport  membentuk div is i  ladies.Latar  belakang 

dibentuknya divisi ladies IPB E-Sport ini untuk mewadahi 

para mahasiswi IPB University dalam menyalurkan bakat 

serta dapat membuktikan bahwa perempuan juga dapat 

berprestasi lewat esport. Pada awal pembentukan 

tentunya pasti ada kesulitan yang dihadapi. Salah satunya 

yaitu dalam hal mencari dan mengumpulkan player ladies, 

dikarenakan belum adanya wadah sehingga player ladies 

bermain sendiri-sendiri dan tidak saling mengenal. Tidak 

jarang mereka bermain bersama player laki-laki. Di dunia 

esport skill dan kemampuan antara laki-laki dan 

perempuan tidak terlalu berpengaruh. Divisi ladies yang 

ada di IPB Esport sementara ada dua yaitu dari divisi 

Mobile Legend dan PUBG Mobile.

IPB E-Sport Munculkan 

Divisi Ladies

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ipb-e-sport-munculkan-divisi-ladies/7c4694fb711f519ce805574c1b72fa59
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/mahasiswa-ipb-university-raih-medali-emas-di-malaysia-melalui-iqropolly/4b59197f6e65f633b0d803ab2cffb852
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Departemen Fisika IPB University mulai tahun 2021 akan 

rutin menyelenggarakan rangkaian kuliah umum dwi-

mingguan secara daring dengan nama IPB Physics Talk. 

Pada webinar ini akan dihadirkan pakar fisika dari dalam 

dan luar negeri untuk memberi wawasan bagi sivitas 

akademika Departemen Fisika IPB Univetsity dan 

masyarakat umum terkait perkembangan termutakhir 

dari ilmu fisika dan aplikasinya di berbagai bidang. Acara 

ini diselenggarakan secara daring menggunakan fasilitas 

Zoom serta disiarkan secara langsung (online streaming) 

di kanal youtube Departemen Fisika IPB di link berikut: 

(https://www.youtube.com/channel/UCILDmVX_NAnDaq

1At6fUecQ ). Untuk edisi perdana, IPB Physics Talk 

menghadirkan pakar fisika teori di bidang materi 

terkondensasi dari Universitas Indonesia, yaitu 

Muhammad Aziz Majidi, PhD, 8/4. 

Departemen Fisika IPB 

University Hadirkan Pakar 

Fisika Bahas Unconventional 

Plasmons

Baca Selengkapnya >

IPB Seinaru kembali meraih juara di competitive scene. 

Berhadapan dengan Gladion Junior di final, IPB Seinaru 

berhasil mengamankan poin game 2-0 di turnamen 

Mafia Games 2021 yang diselenggarakan oleh 

Fiabiokom Atma Jaya. Menggunakan meta dua support 

pada game satu dan dua, IPB Seinaru berhasil 

menciptakan momen di early game. Peran yang 

dilakukan oleh kedua support dari IPB Seinaru mampu 

memaksimalkan power hero mereka, sehingga pada 

early game IPB Seinaru sangat mudah mendapatkan 

poin kill. Backup yang dilakukan kedua support ini juga 

dapat dibilang sangat baik.Pada game pertama, IPB 

Seinaru berhasil mendapatkan poin kill 24-11 dengan 

waktu pertandingan 13 menit. Angela dari Ditaaal dan 

Pharsa dari NEGGGA berhasil membantu tim dengan 

sangat baik. 

Meta Dua Support, 

Bawa IPB Seinaru 

Juara Mafia Games 2021

Baca Selengkapnya >

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/departemen-fisika-ipb-university-hadirkan-pakar-fisika-bahas-unconventional-plasmons/6c543f80a4fbf1382bc9a8161f68330b
https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/meta-dua-support-bawa-ipb-seinaru-juara-mafia-games-2021/f24633b18e8c80f71ff70a355c5eea28
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IPB Esport bersama Brand Ambassador dari tim Alter Ego, 

Livy Renata, melakukan siaran live instagram dengan 

mengusung topik peran brand ambassador di tim esport. 

Live dibuka dengan cerita awal mula Livy Renata terjun di 

dunia Esport hingga menjadi Brand Ambassador dari Tim 

Alter Ego.Livy Renata terjun ke dunia esport berawal dari 

viralnya di TikTok dan mendapat direct message oleh 

pihak manajemen dari Alter Ego untuk bergabung menjadi 

Brand Ambassadornya. Livy juga mengungkapkan 

perasaanya ketika terpilih menjadi Brand Ambassador 

dari Alter Ego. “Seneng dong, kan jarang-jarang orang 

terpilih jadi Brand Ambassador gitu dan kebanyakan 

mereka talent,” ungkap Livy.Untuk menjadi Brand 

Ambassador, terdapat syarat-syarat yang harus 

terpenuhi. 

IPB Esport Live Instagram: 

Peran Brand Ambassador 

Bersama Livy Renata

Baca Selengkapnya >

Memakai masker Mencuci tangan 
pakai sabun 

Menjaga jarak 

Menjauhi kerumunan  Mengurangi mobilitas 

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita

#IngatPesanIbu  #5M

https://ipb.ac.id/news/index/2021/04/ipb-esport-live-instagram-peran-brand-ambassador-bersama-livy-renata/d419be872d5c9ad61346859e7e92381e

