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DENGARKAN...!

epartemen Budidaya Perairan  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) DInstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Simposium Nasional Bioteknologi 
Akuakultur ke-5, Kamis (11/9), di IPB International Convention Center Bogor. 

Acara yang dibuka secara resmi oleh Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto  ini merupakan 
kegiatan rutin yang digelar tiap dua tahun sekali. Ketua Panitia, Dr Tatag Budiardi, 
menjelaskan simposium yang pertama kali digelar pada tahun 2006 ini bertujuan untuk 
mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan bioteknologi akuakultur 
dan mendiskusikan kebijakan serta konsep pemanfaatan dan pengembangan bioteknologi 
akuakultur. Simposium yang menghadirkan pembicara utama bertaraf nasional maupun 
internasional ini dihadiri oleh akademisi maupun peneliti nasional bidang bioteknologi 
akuakultur,  yang masing-masing juga mempresentasikan hasil penelitiannya pada sesi 
seminar.

Pada pleno sesi pertama yang dimoderatori Dekan FPIK Prof Dr Indra Jaya, hadir sebagai 
pembicara adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan RI Dr Slamet Subiyakto, Prof Dr Ohira Tsuyoshi dari Department of Biological 
Sciences Kanagawa University Japan, dan Dr Christopher Marlowe Arandela Caipang dari 
School of Temasek Polytechnic Singapore. Dr Slamet Subiyakto menyampaikan tentang 
potensi dan tantangan dalam akuakultur. Dikatakan, akuakultur Indonesia bertumpu pada 
enam kekuatan besar yang meliputi potensi lahan 17,7 juta hektar (yang baru 

dimanfaatkan 6,3 persen); sebanyak 45 
persen keanekaragaman hayati dunia 
berada di Indonesia; fisiografi, daya 
dukung lingkungan di daerah tropis; 
sumberdaya manusia yang kompeten 
dan terampil; prospek pasar dalam dan 
luar negeri yang terbuka lebar; serta 
konsumsi ikan nasional yang ditargetkan 
40,9 kilogram per kapita per tahun pada 
tahun 2015.  Pembicara utama lainnya 
adalah Prof Dr Djokosetiyanto dari BDP 
F P I K  I P B  y a n g  m e m a p a r k a n 
permasalahan yang muncul terkait 
dengan budidaya ikan di perairan umum, 
yaitu masalah kematian massal ikan yang 
dibudidayakan secara periodik. Selain 
itu, salah satu permasalahan yang 
dihadapi waduk di Indonesia adalah 
t ingginya sedimentasi  yang telah 
menjadi  faktor  utama penyebab 
penurunan daya dukung ekosistem 

waduk.

Re k to r  I P B  d a l a m  s a m b u ta n nya 
mengharapkan agar ke depan sistem 
budidaya perairan semakin modern, 
sehingga generasi muda tertarik untuk 
terjun pada bidang ini. Selanjutnya 
Rektor berujar bahwa simposium ini 
dapat menjadi wahana interaksi para 
akademisi, praktisi dan masyarakat luas 
dalam upaya memastikan segenap 
s u m b e r d a y a  p e r a i r a n  d a p a t 
dimanfaatkan secara efisien dengan 

tetap menjaga kelestarian lingkungan. 
(nm)
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alam rangka pengembangan kurikulum dan Drevisitasi asesor IMAREST, pada 5/9 Departemen 
Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB mengundang  

Advisory Board: Dr. Susilo Hadi (PPGL-ESDM),  Dr. Achmad 
Poernomo (BP2KP), Dr. Bidawi Hasyim (LAPAN), Trismadi 
(Dishodros), Dwi (Puslit Oseanologi), Prof. Dr. Safwan Hadi 
(ITB), dan Dr. Abdussalam Konstituanto (PT. Perikanan 
Nusantara).  “Bersama tim akreditasi ITK, Advisory Board 
m e m b e r i ka n  m a s u ka n  d a n  r u m u s a n  d a n  u p aya 
pengembangan kurikulum ITK di masa mendatang,” ungkap 
Dr. Henry Manik, selaku Koordinator tim akreditasi 
internasional  ITK. Selain itu, pada sesi diskusi mulai dijajaki 
peluang kerjasama dengan beberapa lembaga tempat para 
Advisory Board beraktivitas.  “Hasil dari pertemuan ini 
antara lain segera membuat MoU kerjasama penelitian, 
pembimbingan, dan pemanfaatan sarana serta memperkuat  
partnership riset dengan industri,” ujar Dr. I Wayan Nurjaya. 
Selanjutnya Advisory Board ITK dan Tim Akreditasi ITK akan 
melakukan pertemuan kembali pada 22 September 2014 
untuk pembahasan lebih lanjut. (*)

Advisory Board ITK Rumuskan Pengembangan 
Kurikulum Bertaraf Internasional

kan air tawar berpotensi menjadi unggulan komoditas Kota dan Kabupaten IBogor. Beberapa tahun silam, Bogor pernah berjaya dengan ikan patinnya, 
bahkan pernah 'ekspor' ikan patin ke       Sumatera, Kalimantan, dan beberapa 

kota di Pulau Jawa.  “Kejayaan  ikan tawar di Bogor semestinya bisa dibangun 
kembali dengan membudidayakan ikan lain, seperti lele, mas, dan lain-lain,” 
demikian disampaikan Dr. Tatag Budiardi dari Departemen Budidaya Perairan, 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, dalam Siaran Pedesaan 93,70 FM RRI 
Bogor, belum lama ini.
         Dr. Tatag dalam dialog yang ditemani koleganya, Dr. Alimuddin, menjelaskan, 
“Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, masyarakat Bogor telah membuat 
terobosan dengan membuat kolam dari terpal. Kolam-kolam ini cukup berhasil 
untuk meningkatkan produksinya. Namun demikian, ada cara lain yang lebih 
terukur yaitu melalui pengembangan bioteknologi.” Dengan bioteknologi, terbukti 
secara efektif mampu meningkatkan produksi pangan terutama ikan, dengan target 
yang lebih terukur. Disamping itu, menghasilkan produk berdaya saing tinggi, serta 
mampu mengarahkan proses produksi menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. 
Keunggulan lain dari aplikasi bioteknologi terbukti mampu menyediakan pakan 
yang tepat, murah dan ramah lingkungan, meningkatkan daya tahan tubuh ikan, 
melipatgandakan pertumbuhan dan produksi hingga 30 kali lipat, mengatur 
reproduksi, serta memudahkan karakterisasi dan produksi induk atau benih yang 
unggul. Sementara itu, Dr. Alimuddin sebagai narasumber yang berasal satu 
departemen dengan Dr. Tatag, mengatakan, “Ada tiga hal penting yang mesti 
diperhatikan dalam budidaya ikan yaitu bibit ikan, lingkungan, dan pakan. “Pilihlah 
bibit ikan dari indukan yang bagus. Bibit ikan menjadi penentu keberhasilan 
berbudidaya ikan. Kemudian lingkungan atau kolam dan air. Kualitas air semakin 
hari relatif menurun. Ada terminologi sederhana untuk memperbaiki kualitas air, 
yaitu dengan resirkulasi atau air dipakai ulang dengan penyaringan. Disamping itu, 
pakan mesti mendapat perhatian serius. Jangan sampai pakan yang dipakai 
kualitasnya rendah,” tambahnya.  Sebagai closing statement, Dr. Tatag memberikan 
motivasi kepada para pembudidaya ikan supaya tetap bersemangat dan tekun 
belajar, baik dari buku maupun bertanya pada pihak-pihak yang mempunyai 
kompetensi perikanan.(wly).

Pakar IPB: 
Bogor Berpotensi Menjadi 
Sentra Ikan Air Tawar

International Guest Lecturer 
di Departemen Manajemen IPB

epartemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan DManajemen (FEM) IPB kembali mengadakan 
International Guest Lecturer pada hari Kamis (4/9), di 

Auditorium  Common Class Room (CCR) IPB. Kali ini, 
international scholar yang diundang adalah Prof. Hermann 
Weibel, ahli di bidang Supply Chain dari Leibniz University of 
Hannover, Jerman. Dalam presentasinya Weibel mengangkat 
tema “Supply Chain and Risk Management in Agriculture”. Ini 
merupakan topik yang sedang hangat dan menarik untuk 
dipelajari lebih lanjut oleh mahasiswa departemen 
manajemen khususnya dan mahasiswa IPB pada umumnya.

Dalam sambutannya di depan sekitar 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan 
dosen, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec 
mengatakan, ”FEM IPB sangat concern pada proses pendidikan yang berwawasan 
internasional. Oleh karena itu, kegiatan International Guest Lecturer ini sangat 
penting bagi mahasiswa.” Yusman juga berharap kegiatan mengundang akademisi 
dari luar negeri bisa dilanjutkan dengan kerjasama penelitian antara peneliti di IPB 
dengan peneliti di Leibniz University of Hannover, Jerman. Menurut Ketua 
Departemen Manajemen IPB, Dr. Mukhamad Najib, S.TP, ”Departemen Manajemen 
memang memiliki kegiatan Public Lecturer Series yang menghadirkan akademisi, 
peneliti maupun praktisi baik dari dalam maupun luar negeri.” Kata  Dr. Najib, dalam 
setahun bisa diadakan 6-7 kali Public Lecturer. Tahun lalu Departemen Manajemen 
mengundang tamu yang merupakan akademisi dari Belanda dan expert dari World 
Bank untuk International Guest Lecturer. Masih pada tahun yang sama, Departemen 
Manajemen mengundang pimpinan perusahaan multinasional seperti Unilever, 
MSIG dan XL untuk memberikan studium general kepada mahasiswa.  Tahun ini, 
dengan anggaran dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), 
Departemen Manajemen memiliki tiga guest lecturer, dua guest lecturer nasional 
dan satu guest lecturer internasional. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
memberikan wawasan yang lebih mengenai perkembangan ilmu pengetahuan 
terkini maupun aplikasi ilmu yang berkembang di dunia industri saat ini. Dengan 
kegiatan ini diharapkan mahasiswa Manajemen IPB selalu up to date terhadap isu-
isu terkini yang berkembang dalam bidang keilmuannya,” tandasnya.  (Najib/Awl)

Dr. Tatag Budiardi Dr. Alimuddin
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