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DENGARKAN...!

epartemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian DBogor  (FPIK-IPB)  menggelar Mancing dan Makan Siang Bersama, 16/4 di kolam Budidaya 
Perairan yang terletak di belakang departemen tersebut. Kegiatan ini berlangsung meriah, 

santai dan penuh kekeluargaan. Yang terpenting dari kegiatan ini adalah mempererat tali 
silaturahmi staf di departemen tersebut.

“Kolam percobaan ini dimanfaatkan sebagai media penyelenggaraan pendidikan dan juga sebagai 
bagian dari  agri edutourism yang diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk 
berkunjung dan berwisata. Mereka berkunjung untuk mengetahui   jenis-jenis ikan yang ada di 
kolam. Kami biasa menerima kunjungan mulai anak-anak hingga sivitas dari perguruan tinggi,” kata 
Ketua Departemen Budidaya Perairan, FPIK-IPB, Dr. Ir. Sukenda, M.Sc. Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry 
Suhardiyanto, M.Sc dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini sungguh luar biasa 
menyenangkan. “Biasanya kita makan di meja makan, di restoran, atau di warung. Kali ini kita bisa 
menikmati makan siang di alam dengan suasana keakraban dan kekeluargaan. Ini patut dicontoh,” 
kata Rektor IPB. Lebih lanjut Rektor mengatakan, potensi perikanan kita luar biasa  besar. Bila 

ditekuni dengan serius bisnis, perikanan dari 
hulu ke hilir akan sangat menguntungkan 
masyarakat. Apalagi jika didukung dengan 
teknologi budidaya dan teknologi pakan 
yang mudah didapat di pasaran. Rektor 
berharap Departeman ini bisa memasok 
kebutuhan ikan di lingkungan kampus. 
“Tujuannya agar mahasiswa  mendapatkan 
makanan yang mengandung protein tinggi 
dari hasil kita sendiri dan tidak perlu 
mendatangkan dari luar. Harapannya 
pasokan dari luar kampus bisa dihentikan, ” 
lanjut Rektor.

Sedangkan Dekan FPIK IPB, Prof. Dr. Ir. Indra 
Jaya, M.Sc mengatakan, “Dalam sepuluh 
tahun terakhir, budidaya perikanan banyak 
diminati. Ini menjadi ujung tombak bidang 
perikanan. Departemen Budidaya Perairan 
IPB berusaha mengembangkan budidaya 
perikanan melalui dukungan kolam yang 
besar dan banyak, sehingga dengan mudah 
dibudidayakan jenis-jenis ikan seperti: ikan 
lele, ikan nila, ikan patin dan ikan emas. Kami 
berharap bisa memasok ke kantin-kantin di 
IPB sehingga para dosen, pegawai dan 
mahasiswa bisa menikmati ikan produksi 
kita sendiri." (Wal)

Asyiknya Mancing dan Makan Bersama 
di Kolam Budidaya Perairan IPB



ewirausahaan pertanian adalah Kpetani yang berwawasan, bermental 
wirausaha, berani mengambil risiko, 

kreatif dan inovatif. Jika kewirausahaan 
pertanian tidak dikembangkan, maka 
pertanian dalam negeri akan semakin 
t e r t i n g g a l .  U n t u k  m e w u j u d k a n 
kewirausahaan pertanian agar maju perlu 
dukungan dari semua pihak.

Hal ini disampaikan Dr.Ir.Burhanuddin, MM, 
Dosen Departemen Agribisnis, Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian 
Bogor (AGB- FEM-IPB) dalam Dialog Pakar 
IPB di Siaran Pedesaan RRI, 93,75 FM, (15/4). 
Dr.Burhan mengatakan, "Salah satu variabel 
human capital dari petani yang diabaikan 
selama ini adalah kewirausahaan. Hal ini 
karena wirausaha selalu dikonotasikan 
dengan pelaku bisnis di luar pertanian. 
Wirausaha dan petani dianggap sebagai 
individu yang berbeda kutub, sehingga tidak 
mungkin ada istilah wirausaha pertanian atau 
kewirausahaan petani.”

Lebih lanjut dikatakannya, selama ini 
wirausaha lebih banyak disematkan kepada 
produk lulusan sekolah bisnis dan dikaitkan 
dengan masyarakat bisnis nonpertanian, 
industri modern, produk-produk inovatif, 

einginan kuat menjadi mahasiswa IPB mendorong Kratusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 
berbagai daerah berbondong-bondong datang ke 

Kampus IPB Darmaga, 19/4. Mereka tampak antusias untuk 
mengikuti Try Out persiapan Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sekaligus Sosialisasi 
Sistem Pendidikan IPB yang digelar berkat kerjasama 
Kantor Hukum, Promosi dan Humas (KHPH) IPB dengan 
Lembaga Bimbingan Belajar "Katalis".

Di hadapan lebih dari 600 siswa yang memadati Grha Widya 
W i s u d a ,  Wa k i l  R e k t o r  B i d a n g  A k a d e m i k  d a n 
Kemahasiswaan, Prof.Dr. Yonny Koesmaryono didampingi 
Sekretaris Institut, Dr. Ibnul Qayim dan Kepala Kantor HPH, 
Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MSi menandaskan pentingnya 
kekuatan untuk berkompetisi dalam meraih kursi 
mahasiswa IPB, baik melalui jalur Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), SBMPTN, maupun 
jalur Ujian Talenta Masuk IPB (UTMI). Siswa-siswi tampak 
menikmati suasana kampus hijau ini. Usai acara, mereka 
menyempatkan diri mengabadikan momen di kampus 
idaman mereka dengan ber-selfi ria- di hijaunya kampus.

Dr. Aceng Hidayat 

Dialog Pakar Agribisnis IPB di RRI

Lebih dari 600 Siswa SMA 
Ikuti Try Out di IPB

i Indonesia, istilah gender sudah fasih disuarakan oleh banyak pihak. DSayangnya, masih ada persepsi yang keliru di masyarakat dimana 
kesetaraan gender diartikan sebagai sebuah upaya menyaingi lelaki 

sehingga bisa menyeret istri kepada sikap tidak patuh pada suami. Hal ini 
disampaikan oleh Prof.Dr.Ir. Aida Vitayala S.Hubeis, M.Si saat  berlangsung acara 
coffee morning Guru Besar IPB dengan wartawan sejumlah media di  Kampus 
Baranangsiang, (17/4).

Prof. Aida mengatakan bahwa usaha kesetaraan gender bertujuan untuk 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bukan untuk mengubah kodrat 
perempuan. Acara yang dipandu oleh Kepala Kantor Hukum Promosi dan Humas 
(HPH) Ir.Yatri Indah Kusumastuti, M.Si ini juga menghadirkan narasumber pakar 
Ilmu Gizi IPB, Prof.Dr.Ir.Siti Madanijah, MS yang mengurai peran wanita dalam 
mewujudkan generasi bangsa yang tangguh melalui kualitas gizi, dalam 1000 Hari 
Pertama Kehidupan peran wanita sangat strategis (1000 HPK).

Coffee morning adalah program dari Kantor HPH IPB yang bertujuan untuk 
mendekatkan kepakaran IPB kepada publik melalui media massa. Dalam 
perkembanganya Kantor HPH bekerjasama dengan Direktorat Kajian Strategis dan 
Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB dan Dewan Guru Besar (DGB) IPB bersama 
mensosialisasikan berbagai pemikiran dari pakar-pakar IPB. (Wly)

Pandangan Guru Besar IPB 
Soal Gender

high skill dan teknologi tinggi. Sedangkan petani 
sebaliknya, tidak berpendidikan, tradisional, 
gurem, unskill, dan tidak ada teknologi.  Hal ini 
berimplikasi pada produk-produk pertanian yang 
jarang disajikan sebagai produk modern, inovatif 
dan mengandung nilai tambah. Pengabaian 
kewirausahaan ini berasal dari tradisi pertanian 
itu sendiri, yakni  petani tidak menganggap 
dirinya sebagai wirausaha. Oleh karena itu, kata 
Dr.Burhan, perlu kebijakan atau strategi baru 
supaya petani atau buruh tani berperilaku 
wirausaha dan mampu menjadi pelaku ekonomi 

d i  p e d e s a a n .  D e n g a n  a d a n y a 
kewirausahaan pertanian diharapkan 
pedesaan menjadi lumbung pangan 
nasional. Dalam dialog ini,  Dr.Burhan 
memberikan tips bagi pendengar supaya 
t idak takut berwirausaha.  "Ketika 
berdandan, jangan hanya berkaca tetapi 
harus bertanya saya ini siapa? Pernah 
berprestasi di bidang apa? Titik lemah di 
mana? Saya suka ini. Saya tidak suka itu. 
Setelah tahu segera dimulai. Jangan takut 
gagal!” pungkasnya. (wly)
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