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Diskusi Zakat di IPB: Dana Zakat untuk Pembiayaan Pertanian

B

anyak pihak yakin lembaga keuangan mikro
syariah dan lembaga formal amil zakat seperti
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga
Amil Zakat (LAZ) bisa mengelola dana umat Islam secara
profesional.

alternatif untuk membantu petani. Hal ini disampaikan
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria saat
membuka acara Seminar Nasional bertajuk Dana Sosial
Islam dan Pemberdayaan Petani, di Auditorium Andi
Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga (30/4).

Sampai dengan akhir tahun 2017, dana zakat yang
terkumpul di Indonesia baru mencapai 5 triliun rupiah,
yaitu 2 persen dari total potensi yang diperkirakan
mampu mencapai 217 triliun rupiah.

Seminar ini digelar oleh Departemen Ilmu Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB
bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional
(Laznas) Al Azhar.

Namun angka ini masih bisa ditingkatkan lagi, dan dalam
konteks pertanian dana ini bisa menjadi pembiayaan

Lebih lanjut Rektor menyampaikan petani punya berbagai
problem dengan lembaga perbankan. Sistem bank
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konvensional ini tidak kompatibel dan tidak adaptif untuk
petani. Sedangkan kondisi yang ada saat ini, tenaga kerja
di sektor pertanian adalah yang terbesar. Maka lembaga
seperti Laznas ini merupakan alternatif untuk
memberikan pemberdayaan pada petani.
Di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sudah ada
Lembaga Amil Zakat (LAZ) internal. Maka tugas
pemerintahlah yang bisa memaksa lembaga-lembaga ini
agar secara otomatis dan mengikat dana zakat terkumpul
menjadi satu. “Jika ini dilakukan di seluruh tempat, ini luar
biasa,” ujarnya.
Dr. Jaenal Efendi, Direktur Bisnis dan Manajemen Aset
Komersial IPB menambahkan, Financial Technology
(Fintech) yang sedang berkembang saat ini, perlu
diberdayakan untuk menunjang pengelolaan dana sosial.
Era digital saat ini perlu dimanfaatkan dalam inklusi
nansial untuk menjembatani gap penyaluran
pembiayaan. "Dengan demikian, revolusi industri 4.0 akan
mampu menciptakan peradaban, mengoptimalisasi apa
yang sudah ada, dan menghubungkannya satu sama lain,”
ujarnya.
Sementara itu Edi Fairuzzabadi, Deputi Direktur Divisi
Riset dan Asesmen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank
Indonesia mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di
Indonesia ini lumayan tinggi. Dan 49,89 persennya adalah
petani.

mengentaskan kemiskinan petani. Harus ada semacam
pendampingan,” terangnya.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag)
RI, aset wakaf berupa tanah di Indonesia mencapai 4,3
milyar meter persegi. Lahan ini biasanya digunakan untuk
pembangunan masjid, sarana pendidikan, pesantren dan
kuburan.
Menurutnya ada potensi yang besar pada aset wakaf umat
berupa tanah dan uang. Dua instrumen ini punya potensi
luar biasa. Namun masih banyak masyarakat yang kurang
percaya dengan lembaga pengelola dana zakat.
Diskusi dalam seminar ini diharapkan mampu membuka
kesadaran semua stakeholders akan potensi yang bisa
dikelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat
terutama petani di masa yang akan datang.
Pada kesempatan ini, Rektor IPB dan Direktur Eksekutif
Laznas Al Azhar, Sigit Iko Sugondo menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU). IPB dan Laznas Al
Azhar akan bekerjasama di bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kami butuh sumberdaya manusia yang handal untuk
membantu kinerja Laznas Al Azhar dalam hal
pendampingan petani,” ujar Sigit. (dh/Zul)

“Ini bisa menjadi pelecut bagi calon-calon entrepreneur
pertanian di IPB. Kemiskinan yang dialami petani ini
sungguh memprihatinkan. Padahal sebetulnya ada dana
sosial yang cukup besar yang bisa digunakan untuk
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IPB Job Fair 2018 Percepat Lulusan Masuk Dunia Kerja
kompetensi, softskill dan kemampuan literasi yang sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
Tujuannya agar lulusan IPB siap bersaing dalam dunia
kerja dan adaptif dengan perubahan zaman.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahaiswaan IPB,
Dr. Ir. Drajat Martianto dalam sambutannya mengatakan
tantangan saat ini sangat berat, baik untuk perusahaan
maupun perguruan tinggi. Karena perubahan yang terjadi
sekarang ini semuanya dituntut harus membuat strategi
baru dalam hal rekrutmen maupun dalam pendidikan itu
sendiri.

B

anyak pihak merasa risau dengan jumlah
pengangguran dari kalangan perguruan tinggi yang
angkanya masih relatif tinggi. Di lain pihak,
perusahaan mengeluh saat ini semakin sulit mendapatkan
kandidat karyawan lulusan perguruan tinggi yang benarbenar sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Ada
banyak kandidat yang tersedia tetapi sangat sedikit yang
memiliki kuali kasi memadai.
Berdasarkan pemikiran tersebut, Direktorat
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (DKPK) Institut
Pertanian Bogor (IPB) berupaya menjadi fasilitator untuk
menyatukan kepentingan dunia usaha sebagai penyedia
lapangan kerja dengan lulusan IPB dan perguruan tinggi
lainnya. Direktorat ini juga memfasilitasi lulusan yang ingin
meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Salah satu upaya DKPK IPB adalah dengan
menyelenggarakan IPB Job Fair Career and Scholarship
Expo 2018. Job Fair ini dilaksanakan di Gedung Graha
Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Darmaga Bogor, 28-29/4.
Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Dr.
Alim Setiawan menjelaskan program Job Fair rutin
dilaksanakan oleh IPB dua kali setiap tahunnya. Tahun ini
digelar pada bulan April dan September mendatang.

Pelaksanaan program Job Fair ini merupakan bentuk
komitmen IPB untuk mempercepat penyerapan lulusan
IPB pada dunia kerja.

“IPB memfasilitasi kalangan dunia usaha dalam
mendapatkan sumberdaya manusia yang diperlukan.
Kami selalu membangun hubungan yang sinergis dan
saling menguntungkan dengan kalangan dunia usaha
khususnya dalam menyediakan sumberdaya manusia, “
tuturnya.
Job Fair IPB kali ini diikuti oleh 40 perusahaan peserta
career expo dengan jumlah stand 47 dan 12 lembaga
peserta scholarship. Jumlah peserta yang hadir sekitar
3.000 pengunjung.
Perusahaan yang berpartisipasi terdiri dari perusahaan
yang bergerak di bidang pertanian, perbankan, asuransi
dan pembiayaan, pendidikan, informatika dan teknologi,
consumer goods, dan manufaktur. Lembaga penyedia
beasiswa yang bergabung berasal dari universitas
maupun lembaga penyedia beasiswa dalam ataupun luar
negeri.
Sedangkan pengunjung adalah dari kalangan mahasiswa
dan alumni perguruan tinggi baik IPB maupun universitas
lain di Bogor dan sekitarnya.
Rangkaian acara IPB Job Fair Career and Scholarship Expo
2018 ini terdiri dari Career Expo, Scholarship Expo,
Presentasi Perusahaan, Presentasi Scholarship dan
Konsultasi Karir. (awl/Zul)

“Program Job Fair IPB tahun 2018 adalah suatu kegiatan
bursa kerja yang terintegrasi, menggabungkan promosi,
presentasi, pameran, konsultasi karir gratis dan aktivitas in
campus recuitment yang dilakukan oleh perusahaan.
Kami rancang menjadi satu kesatuan agar dapat
memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan mitra IPB
dan alumni/mahasiswa IPB serta lulusan atau mahasiswa
berbagai perguruan tinggi lainnya,” ujarnya.
Memasuki era Revolusi Industri 4.0, IPB berupaya untuk
terus mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya dengan
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Pendaftar SBMPTN ke IPB Naik Pesat
Pertanian Bogor (IPB) mencapai angka 42.037, naik lebih
dari 20 persen dibandingkan tahun lalu. Pendaftar
melalui jalur reguler mencapai total 34.593, dimana
peserta yang memilih IPB pada pilihan pertama sebesar
13.010, pilihan kedua 11.876, dan pilihan ketiga 9.709.

P

enutupan pendaftaran Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Jumat malam
(27/4) tercatat pendaftar yang memilih Institut

Sementara siswa yang mendaftar melalui jalur beasiswa
Bidikmisi mencapai 7.442 dengan jumlah peserta yang
memilih IPB pada pilihan pertama 3.169, pada pilihan
kedua 2.489, dan pilihan ketiga 1.784.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Drajat Martianto mengatakan, dari sekian banyak
pendaftar ini, panitia akan menyeleksinya secara maksimal
untuk mendapatkan sekitar 1200 calon mahasiswa terbaik
yang akan melanjutkan pendidikan di IPB. Untuk
diketahui bahwa dari kuota maksimal 4000 mahasiswa
baru, paling tidak 30 persen mahasiswa akan diterima
melalui jalur SBMPTN, sekitar 52 persen melaui jalur
SNMPTN dan sisanya melalui jalur mandiri seperti Ujian
Talenta Mandiri, Beasiswa Utusan Daerah, Jalur Ketua Osis
dan Jalur Prestasi Internasional dan Nasional untuk bidang
sains, olah raga dan seni/budaya (SMH/sn)

Mahasiswa IPB Peringati Hari Autis Bersama Rumah Autis Bogor
“Mungkin diantara kita ada yang memiliki persepsi negatif
tentang autis, menganggap anak autis sebagai anak tak
normal, berperilaku aneh dan tak cerdas. Semestinya kita
memandang penyandang autis sama seperti kita
memandang diri kita. Mereka akan kembali normal dengan
perawatan yang tepat bersama orang-orang yang tepat.
Dukungan dan dorongan dari lingkungan sangat
mempengaruhi proses pemulihan ABK,” ujar Rahajeng
Sulistywati, Ketua Rumah Autis.
Kesadaran untuk memperlakukan ABK secara baik dan
benar merupakan kewajiban semua orang. Kegiatan
seperti ini, kata Rahajeng, harus terus dilanjutkan.

H

ari Sabtu 28 April, Taman Kencana dipenuhi
berbagai atribut berwarna biru. Ada apakah?
Rupanya hari itu sedang berlangsung peringatan
Hari Autis Sedunia. Kegiatan yang bertajuk "Autism
Awareness Day" ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif
Mahasiswa - Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
(BEM-KM IPB), BEM Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB,
Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen
(Himaiko) IPB, Komunitas Peduli Autis Bogor (KPAB), dan
Rumah Autis Bogor. Berbagai atribut warna biru dan
kegiatan kreatif bersama anak berkebutuhan khusus (ABK)
dilakukan pada agenda hari tersebut.

Menurut Lilis, Ketua Komunitas Peduli Autis Bogor,
"Kegiatan ini bertujuan menambah kepekaan dan
kesadaran mahasiswa serta masyarakat Bogor terhadap
penyandang autis. Selama ini banyak yang belum
mengenal autis, dan banyak memakai kata autis sebagai
bahan ejekan. Kami terus berupaya untuk memperluas
pemahaman tentang autis, agar masyarakat khususnya
mahasiswa bisa lebih peduli dan menghargai penyandang
autis."
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Komunitas Peduli Autis Bogor (KPAB) merupakan
komunitas mahasiswa IPB yang fokus berinteraksi dengan
dunia autis. Komunitas Peduli Autis Bogor memiliki banyak
program bersama dengan adik-adik Rumah Autis Bogor.
Secara rutin pengurus KPAB mengajak mahasiswa IPB
untuk mengenal lebih dalam para penyandang autis.

Rumah Autis Bogor. Kegiatan ini merupakan momentum
untuk mengubah sudut pandang masyarakat terhadap
anak berkebutuhan khusus terutama anak autis. Selama ini
kebanyakan masyarakat masih menganggap negatif
penyandang autis. Harapannya dengan sudut pandang
yang benar dan tepat, maka akan memunculkan kesadaran
dan empati untuk membantu ABK. (NVN/ris)

Dalam kesempatan itu, pengunjung begitu antusias untuk
melihat penampilan anak-anak penyandang autis dari

Gelar Donor Darah and Expo Health,
Wujud Mahasiswa IPB Peduli Sesama
Peternakan (Fapet), dan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan Donor Darah
and Health Expo di Kampus IPB Dramaga pada 25-26 April
2018.
“Acara ini merupakan acara rutin setiap tahunnya. Donor
darah ini juga dimaksudkan untuk membantu ketersediaan
darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) dan untuk
membantu masyarakat karena satu tetes darah kita sangat
berarti untuk mereka yang membutuhkan. Acara ini juga
dapat membantu masyarakat terutama warga IPB untuk
menjalani hidup sehat,” kata Ahmad Ra i Fahmi, Divisi
Humas acara Donor Darah and Health Expo.

S

ebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan
sesama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas

Lebih lanjut Ra i mengatakan, “Perlu kita ketahui bahwa
donor darah ini banyak manfaatnya diantaranya
memberikan kepuasan batin, karena kita telah berbagi
terhadap sesama yang membutuhkan. Tak hanya itu,
kesehatan kita pun menjadi terpantau, aliran darah lancar
penyumbatan arteri bisa dicegah. Ra i menyebutkan
sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa rajin
mendonorkan darah mampu menurunkan risiko serangan
jantung hingga 88 persen. Dengan donor darah, darah kita
menjadi segar, karena setelah diambil darahnya, sum-sum
tulang belakang akan memproduksi sel-sel darah merah
yang lebih segar, sehingga dapat memperpanjang usia.
Manfaat-manfaat ini juga telah dijelaskan para ahli pada
tayangan video dan power point yang disajikan panitia.
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Tidak semua orang dapat mendonorkan darahnya. Hanya
orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh
mendonorkan darahnya. “Untuk donor darah ini tidak bisa
dilakukan oleh siapa saja, karena ada syarat-syarat yang
harus dipenuhi diantaranya usia minimal 17 tahun dan
maksimal 60 tahun, sehat, tidak mengonsumsi narkoba dan
mengunakan jarum suntik. Pendonor juga tidak sedang
hamil atau menyusui,” tambahnya.
Menurut Syakiroh, Mahasiswa Program Studi Budidaya
Perairan FPIK IPB yang mendonorkan darahya, acara ini
harus terus berlanjut ke depannya, karena banyak manfaat
yang diperoleh.

“Saya seumur hidup, baru pertama kali donor darah, dan ini
sangat baik. Awalnya saya takut dengan jarum suntik dan
darah, tetapi setelah tadi mencoba dan konsultasi
mengenai manfaat donor darah yang bisa membersihkan
darah, mencegah penyumbatan arteri, dan terlebih
membantu sesama, kini saya tidak takut lagi. Di sini juga
menyediakan fasilitas untuk cek kesehatan dan ini bagus
sekali.” kata Syakiroh. Kegiatan ini diikuti 150 pendonor.
Selain donor darah, juga digelar Health Expo tentang
kesehatan gizi, cek mata dan mobil curhat. (Ath/ris)

Peringati Hari Bumi, CARE IPB dan Bank Sampah Serbaguna
Gelar Lomba Menarik
Lingkungan Sejak Dini”. Selain dimeriahkan dengan
pagelaran tari topeng khas Indramayu, ada beberapa
kompetisi yang dilombakan, yakni Lomba Mewarnai
Tingkat TK/PAUD se-Karanganyar, Lomba Menggambar
Tingkat SD se-Karanganyar, Lomba Melukis Tong Sampah
Tingkat SMP/SMA se-Kandanghaur, Lomba Melukis Tong
Sampah Warga Umum Karanganyar, Setor Sampah
Berhadiah, dan Aksi Pungut Sampah.

D

alam rangka memperingati hari bumi se-dunia,
Pusat Kajian Resolusi Kon ik (CARE) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Bank Sampah
Serbaguna Desa Karanganyar, Kabupaten Indramayu
binaan PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang menggelar
acara Peringatan Hari Bumi di Lapangan Bola Karangsinom
(26/4). Kegiatan ini mengambil tema “Peduli Bumi dan

Seluruh peserta lomba diminta untuk memakai kostum
berbahan sampah dan ada penghargaan untuk juara
kostum favorit. Selain perlombaan, warga Karanganyar
juga bisa menyetor dan menimbang sampah anorganik
jenis plastik, kertas, dan logam kepada panitia dan sepuluh
orang dengan jumlah sampah terbanyak mendapatkan
hadiah.
“Saya harap masyarakat Karanganyar dapat lebih peduli
lagi terhadap bumi dan lingkungan. Penyadaran ini akan
lebih baik dilakukan sejak usia dini,” ujar Adi Firmansyah,
Koordinator Tim Pendamping dan Staf Peneliti CARE LPPM
IPB.
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Sementara itu Kepala Bidang Persampahan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, H. Karto
mengatakan Desa Karanganyar berpotensi mendapatkan
bantuan program provinsi yakni pembangunan Tempat
Penampungan Sementara (TPS) Reduce, Reuse dan Recyle
(3R).

“Salah satu syaratnya sudah memenuhi yaitu adanya
Kelompok Bank Sampah yang sudah berjalan. Pihak Desa
hanya tinggal menyiapkan lahan kosong, baik tanah desa
maupun pribadi asal tanah tersebut statusnya resmi dan
tidak bersengketa,” ujarnya. (wnf/Zul)

Peternak Sukses Alumni IPB :
Mahasiswa Fapet Harus Punya Ternak
Peternak sukses yang merupakan alumni IPB, Budi Susilo
Setiawan dalam paparannya mengatakan bahwa
permasalahan yang dihadapi peternak Indonesia berada
pada kualitas produk peternakan yang masih uktuatif.
Intinya, dalam bisnis itu pengusaha harus baik dalam setiap
urusan. Budi merasakan banyak keberkahan dalam
usahanya di dunia peternakan. Dari beternak, alumni Fapet
IPB ini bahkan sekarang mempunyai usaha catering,
properti dan agrowisata.

H

impunan Mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi
Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengadakan Workshop Peternakan dan Lomba
Business Model Canvas (BMC). Bertempat di Auditorium
Janes Humuntal Hutasoit (JHH), Fakultas Peternakan (Fapet)
IPB, seminar ini mengangkat tema “Meningkatkan
Pengetahuan tentang Prospek Peternakan kepada
Masyarakat Umum khususnya Pra Pensiun dengan Basis
Agribisnis Peternakan” (28/4).
Acara ini dihadiri sekiranya 120 orang dari berbagai
kalangan antara mahasiswa IPB, mahasiswa dan
masyarakat umum.
Seminar ini membahas prospek, peluang serta praktik
bisnis peternakan di lapangan. Para pakar dan praktisi di
bidang peternakan yang hadir menjadi narasumber adalah
Dr Sri Rahayu (Dosen Fapet IPB), Budi Susilo Setiawan
(Pemilik MT Farm), Subarkah dan Ahmad Anwari (Peternak
Jangkrik Bekasi).

“Apapun usaha yang kita akan lakukan, cukup berpegang
pada empat hal yaitu yakin bahwa usaha ini adalah hal
baik, berusaha optimal, perbanyak ilmu dan sabar. Jangan
sampai anak peternakan tidak punya ternak atau tidak bisa
jualan ternak. Bisnis itu bicara realistis bukan idealis. Ketika
karkas impor yang lebih murah hadir menjadi ancaman
bagi peternak, kita harus bergerak cepat,“ ujar Budi.
Dr. Sri Rahayu menjelaskan tentang perkembangan dunia
peternakan Kambing Domba (Kado) di Indonesia. Mulai
dari prospek ternak, populasi kado, keunggulan ternak
Kado, membantah stigma negatif mengenai daging kado
yang tinggi kolesterol serta membandingkan sistem
pemeliharaan kado di Indonesia dan di negara lain
(Australia dan New Zealand)
Selain kambing dan domba, peserta juga mendapatkan
ilmu mengenai bisnis dan usaha jangkrik. Bisnis jangkrik ini
masih awam di kalangan masyarakat. Padahal prospek
jangkrik sangat prospektif merujuk pada permintaan pasar
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yang tinggi, tidak membutuhkan investasi yang besar
dalam memulai usaha serta dapat dilakukan di tempat
yang sempit.
Proses panen yang memakan waktu singkat (hanya sekitar
22 hari) ini menjadikan usaha ternak jangkrik sangat
potensial untuk dikembangkan.
“Kita harus memiliki pengetahuan dalam beternak jangkrik,
paham pasar jangkrik seperti apa, membuat kandang yang
sesuai, manajemen pakan yang baik dan melakukan
kontrol rutin. Resiko terbesar usaha ternak jangkrik terletak
pada serangan predator karena dapat mengurangi jumlah

jangkrik yang dapat dipanen ataupun dalam proses
peneluran bibit jangkrik. Namun, dengan perlakuan yang
tepat hal ini dapat diantisipasi,” sebut Anwari dan diamini
oleh Subarkah.
Pada kesempatan ini, diumumkan Juara I untuk kompetisi
Business Model Canvas (BMC) diraih oleh mahasiswa
Departemen Proteksi Tanaman (PTN) IPB. Tim yang terdiri
dari Natassa Kusumawardani, M. Gagah Saptarengga, Rima
Wulansari dan Melinda Agustina ini melahirkan produk
“criquet cakes”, cake lezat berbahan dasar tepung jangkrik.
(FI/Zul)

Diskusi CARE IPB Ungkap Penyebab Danau Toba Tercemar
Ada beberapa regulasi pemerintah yang mengatur
mengenai kualitas air di danau Toba, diantaranya adalah
Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/209/KPTS/2017 tentang Status Tro k danau Toba. SK
ini menetapkan danau Toba dengan status oligotropik.
Namun kondisi danau Toba sendiri saat ini adalah
mesotropik. Maka pengembalian danau Toba ke status
oligotropik mustahil terjadi karena berarti melarang
seluruh aktivitas manusia di sekitar danau Toba.

P

encemaran di danau Toba, Sumatera Utara
disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia.
Pencemaran tersebut berasal dari berbagai aktivitas
diantaranya aktivitas limbah domestik, illegal loging,
peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata. Berbagai
jenis limbah tersebut masuk ke danau Toba melalui 200
aliran anak sungai. Oleh karena itu, pengendalian
pencemaran seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh
sektor dan lapisan masyarakat.
Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas “Resolusi Kon ik
Pengelolaan danau Toba” di Ruang Rapat Majelis Wali
Amanat Kampus IPB Baranangsiang (24/4). Diskusi ini
digelar oleh Pusat Kajian Resolusi Kon ik (CARE), Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Pertanian Bogor (IPB).
“CARE LPPM IPB memiliki kewajiban untuk dapat berperan
aktif dalam merumuskan resolusi kon ik. Salah satunya
adalah danau Toba yang saat ini diduga terdapat berbagai
kon ik dalam pemanfaatan danau Toba antar berbagai
sektor dan lapisan masyarakat,” ujar Prof. Rizal Syarief, Ketua
Dewan Penasehat CARE IPB.

“Terkait dengan wacana pelarangan budidaya ikan sistem
Keramba Jaring Apung (KJA), dalam Perpres No. 81 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang danau Toba dan
Sekitarnya memberikan ruang bagi KJA di danau Toba.
Namun demikian perlu adanya sistem budidaya yang
ramah lingkungan, tidak saja oleh perusahaan besar
namun juga oleh budidaya ikan KJA rakyat di danau Toba,”
ujarnya.
Oleh karena itu perlu harmonisasi data antar lembaga
terkait kondisi riil danau Toba. Saat ini data pencemaran
danau Toba masih berbeda-beda antar lembaga
pemerintah sedangkan data tersebut akan menjadi acuan
pengambilan keputusan. Selain itu peserta juga
menyepakati pentingnya peranan perguruan tinggi dalam
penyelesaian kon ik di danau Toba karena posisinya yang
netral dan lebih diterima seluruh pihak
Peserta diskusi berasal dari berbagai instansi diantaranya
peneliti sektor perikanan dan perairan, Kementerian
Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan
Otorita danau Toba, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Selatan, perusahaan perikanan di
danau Toba, mahasiswa Pascasarjana IPB serta peneliti dari
CARE-LPPM IPB. (naa/Zul)
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Travel Blogger Ternama Berbagi Hobi di IPB
“Prinsip saya yang paling pertama adalah mendahulukan
akademik. Sehingga hobi saya ini tidak mengganggu
waktu akademik saya sama sekali. Saya menjalankan hobi
saya hanya saat ada kesempatan dan waktu luang. Banyak
yang harus dipersiapkan oleh para traveler, mulai dari
persiapan sik, mental, biaya, restu orangtua dan orang
terdekat, tim yang kompak, dan sebagainya,” ujar Siska. Dari
hobinya ini, Siska belajar banyak hal terutama belajar sabar
dalam berproses. Selain itu, hobinya ini merupakan cara
Siska me-refresh pikirannya dengan menikmati keindahan
alam semesta.

T

ravel Blogger, Siska Kusmayati hadir di Kampus
Institut Pertanian Bogor (IPB) untu berbagi cerita
tentang hobinya mendaki belasan gunung di
Indonesia. Tips dan trik menjadi traveler pun Ia kisahkan.
Mulai dari persiapan, manajemen waktu, biaya, dan
perizinan orangtua.

Siska diundang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB dalam Talkshow
Inspiratif yang bertujuan untuk menguatkan passion
mahasiswa terhadap sebuah hobi, (29/4).
Hadir pula Nurul Rizka Hadiningsih (Business Development
Wardah) yang berbagi ilmu tentang kecantikan. (UAM/Zul)

Alumni Muda IPB Temukan Aplikasi Statistika Gratis
software komersial. Aplikasi ini dapat digunakan secara
gratis. Pengguna hanya butuh koneksi internet, siapkan
data yang aka dianalisis, pilih metode lalu hasil diperoleh.
Dr. Bagus Sartono, dosen Departemen Statistika, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB
menyampaikan rasa bangga terhadap founder Swanstat
yang merupakan alumni Statistika FMIPA IPB.
Hazan Azhari Zainuddin, CEO Swan Statistics menjelaskan
sebelumnya swan aktif memberikan pelatihan analisis
statistik. “Dari sinilah kemudian lahir swanstat sebagai buah
dari kegelisahan perlu lahirnya sebuah aplikasi statistik
yang dapat digunakan dengan mudah dan tanpa perlu
membayar”.

A

lumni muda Institut Pertanian Bogor (IPB) yang
tergabung dalam Swan Statistics berhasil
meluncurkan aplikasi pengolahan data secara
statistik yang memiliki berbagai keunggulan. Aplikasi
tersebut diberi nama Swanstat.

Departemen Akademik Forum Wacana IPB Bekerjasama
dengan Swan Statistics mengadakan Sosialisasi
Penggunaan Aplikasi Statistika Online bertempat di LSI
Gedung Baru Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, pertengahan
bulan lalu.

Swanstat adalah aplikasi berbasis web yang dapat memberi
kemudahan dalam menganalisis data secara statistik.
Aplikasi ini sangat cocok untuk keperluan akademisi,
instansi, dan perusahaan swasta. Pengguna tidak perlu
membuat coding data sepeti pada program R (sebuah
software open source untuk menganalisis data secara
statistik) serta tidak perlu membeli lisensi seperti halnya

Anda bisa meng-klik http://bit.ly/swan_data untuk
mencoba aplikasi. Besar harapannya, aplikasi ini dapat
membantu banyak orang yang terkendala dalam proses
analisis data. (Ap/Ris)
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