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Kuliah Online Ala Rektor IPB

B
erbeda dengan kuliah pada umumnya yang 

dilakukan di kelas dan bertatap muka langsung 

dengan mahasiswa, kali ini Rektor Institut 

Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria memberikan kuliah 

'Sosiologi Umum' melalui teleconference atau kuliah 

online, Rabu (24/4). Kali ini, materi kuliah online 

membahas seputar Modernisasi Ekologi. 

“Hari ini kita akan mulai menggunakan teknologi 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi daring. 

Pembelajaran daring ini adalah upaya kita menghadapi 

dan merespon terhadap perubahan teknologi yang ada,” 

tutur Dr. Arif.

Saat ini, lanjut Dr. Arif, IPB sedang menyiapkan platform  

yang dapat diakses oleh mahasiswa supaya dapat 

mengikuti kelas online. Platform tersebut nantinya dibuat 

supaya dapat diakses melalui smartphone sehingga 

mahasiswa mudah mengaksesnya. “Dengan 

menggunakan daring, mahasiswa bisa mengikuti kuliah 

online di kamar kos maupun di tempat lain, sehingga bisa 

efisien waktunya,” tambah Dr. Arif.

Terkait modernisasi ekologi, Dr. Arif  menjelaskan bahwa 

modernisasi ekologi muncul di era 1990-an. Modernisasi 

ekologi tersebut muncul akibat adanya respon manusia 

terhadap perubahan ekologi dan lingkungan sebagai 

akibat dari dampak perusakan lingkungan. Dengan kata 

lain, terjadi krisis ekologi yang menyebabkan manusia 

meningkatkan kepeduliannya terhadap krisis tersebut. 

Modernisasi ekologi tersebut tidak hanya berkaitan 

dengan alam saja, melainkan juga berdampak pada sosial 

dan budaya masyarakat. Dengan munculnya modernisasi 

ekologi ini diharapkan mampu memberikan solusi 

terhadap masalah dan kerusakan lingkungan yang terjadi 

saat ini. 

Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini 

adalah tingginya pencemaran plastik dan limbah-limbah 

berbahaya yang lain. Oleh sebab itu, Dr. Arif menghimbau 

kepada mahasiswa untuk mengurangi penggunaan 

kantong plastik saat berbelanja. 

“Mulai saat ini mari dibiasakan kalau mau belanja bawa 

tas dari rumah, biar nanti tidak memakai kantong plastik, 

seperti ibu-ibu zaman dahulu, kan kalau pergi ke pasar 

bawa tas jinjing dari rumah, supaya sampai pasar tidak 

pakai kantong plastik,” kata Dr. Arif.

Di sisi lain, Dr. Arif juga menghimbau supaya 

menggunakan tumbler sebagai ganti botol air minum 

kemasan. Dengan menggunakan tumbler maka 

penggunaan botol plastik dapat diminimalisir karena 

tumbler dapat dicuci dan digunakan berkali-kali. (RA/ris)
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IPB Tandatangani Kerjasama dengan Seoil University, Korea

R
ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif 

Satria melakukan penandatanganan  

Memorandum of Understanding (MoU) dengan 

Seoil University, Korea di IPB Internatioanal Convention 

Center (IICC), Selasa (23/4). Dalam sambutannya,  Rektor 

IPB memberikan gambaran bagaimana reputasi  dan 

prestasi IPB di dalam dan luar negeri. Melalui kerjasama 

ini Rektor  IPB ingin mendorong kerjasama dengan Korea 

agar kian meningkat khususnya bidang pendidikan, 

penelitian dan  inovasi. “Kita tahu Korea banyak memiliki 

sejumlah inovasi yang bagus. Kita berharap pertukaran 

mahasiswa yang lebih intensif antara Korea dan Indonesia. 

Tidak hanya mahasiswa dari  Indonesia ke Korea, tapi akan 

semakin banyak orang Korea ke Indonesia. Ini juga dalam 

rangka membidik perguruan tinggi Korea yang menengah, 

agar para mahasiswa tertarik untuk  ikut program-

program yang disediakan IPB diantaranya: summer 

course, credit transfer dan Kuliah Kerja Nyata (KKN),” papar 

Rektor IPB.

Musyarafah Machmud, MA, Founder and Managing 

Director Korean Institute for Education and Culture (KIEC) 

menyampaikan, sekarang ini Korea aktif menjalin 

kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, KIEC 

merupakan perwakilan resminya. “Saya berharap, IPB bisa 

kerjasama dalam bidang penelitian bersama, joint 

program, exchange program antara mahasiswa atau 

dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. Kami juga sudah banyak 

kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia,” 

ungkapnya.

Kepala Sub  Direktorat Kerjasama dan Hubungan  

Internasional, Dr.Ing. Dase Hunaefi, S.TP., M.Food.ST 

menyampaikan latar belakang kerjasama ini terjalin.  “IPB 

juga saat ini sedang menguatkan kerjasama ke Asia. 

Kerjasama luar negeri juga ternyata terbukti membantu 

mengembangkan QS Ranking, salah satunya dengan Seoil 

University ini. Meskipun Seoil University terkategori 

private university ternyata ukurannya cukup besar sebagai 

private university. Selain itu, kedua dari segi jumlah 

mahasiswa. University Seoil berkeinginan untuk mengikuti 

summer course terkait ecotourism. Untuk mewujudkan 

hal tersebut berarti summer course-nya berada di 

Fakultas Kehutanan dan Departemen Ekonomi 

Sumberdaya dan Lingkungan,” ucap Dr. Dase. 

Menurut Dr. Dase, rencananya mahasiswa Seoil University 

akan datang mengikuti summer course sekitar bulan Juli 

mendatang. Dari Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB 

juga akan menindaklanjuti untuk kuliah beberapa jam di 

Korea dalam waktu dekat. Seoil University dikenal 

kompeten di bidang biotechnology farmaceutical. Mereka 

banyak bergerak di farmaceutical cosmetic yang banyak 

berhubungan dengan biofarmaka. Boleh jadi bidang 

biotechnology farmaceutical dapat menjadi kelanjutan 

kerjasama bisa ke arah riset namun biasanya dalam 

kerjasama diawali dengan mobilisasi mahasiswa.  Dr. Dase 

mengatakan, kerjasama luar negeri IPB meningkat 42 

persen pada inbound summer course. (dh/ris)
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FDC IPB Jadi Narasumber dalam Deep and Extreme Indonesia

eep and Extreme Indonesia (DXI) merupakan Dacara pameran penyelaman terbesar di Asia dan 

telah berlangsung selama 12 tahun di Indonesia. 

DXI memamerkan olahraga ekstrim, petualangan luar 

ruang dan ekowisata pertama diselenggarakan bersama 

dengan DEEP Indonesia. Kombinasi dari dua pameran ini 

telah terbukti sebagai platform pemasaran yang efektif 

untuk para peminat selam.

Fisheries Diving Club, Institut Pertanian Bogor (FDC-IPB) 

mendapat kesempatan untuk mengisi acara Talk Show 

“Trend Penyelaman Mahasiswa” di Panggung Utama Hall 

B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (6/4). 

Peserta dan penonton yang berpartisipasi mengikuti 

kegiatan Talk Show bukan hanya dari kalangan mahasiswa 

tetapi masyarakat umum yang sedang melihat pameran di 

DXI. Selain FDC IPB, talk show ini mengundang Ketua 

Forum Penyelam Mahasiswa Indonesia (FOPMI) sebagai 

narasumber.

Pembahasan talk show yang ditampilkan membahas 

mengenai perkembangan penyelaman mahasiswa dari 

awal tahun FDC-IPB dibentuk hingga sekarang. 

Pembahasan juga mengangkat kegiatan FDC-IPB yang 

berbasis scientific serta kegiatan FOPMI yang berbasis 

kegiatan sosial serta hobi para penyelam.

Alumni FDC-IPB, Beginer Subhan, S.Pi, M.Si, dosen IPB  

memiliki  sertifikat instruktur selam menceritakan  

perbedaan zaman pada penyelaman di masanya dan di 

masa sekarang. “Perbedaan bukan hanya pada kegiatan 

serta pandangan mahasiswa, tetapi teknologi serta 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penyelaman,” 

kata Begin. 

Virgian Satriana Arivin, Ketua FDC menjelaskan kegiatan 

FDC berupa kegiatan yang fokus pada scientific dan 

menjelaskan perjuangan mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan penyelaman. Perbedaan kegiatan pada 

mahasiswa juga diceritakan M.  Khairul Anam (Ketua 

FOPMI), bahwa mahasiswa bukan hanya menyelam di 

bidang scientific tetapi juga untuk tujuan sosial, bahkan 

sekedar olah raga atau hobi. (*/ris)
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Lima Tenant Bisnis Binaan IPB Pamerkan Produk 

di Indonesia Startup Summit 2019

M
enteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Menristekdikti) berharap akan tumbuh 

unicorn baru dari program Perusahaan 

Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Hal ini disampaikan 

dalam Indonesia Startup Summit (ISS) 2019 di Jakarta 

Internasional Expo Kemayoran (10/4). ISS 2019 

merupakan temu akbar alumni program Inkubator Bisnis 

Teknologi (IBT) dan PPBT Kemenristekdikti.  

Acara dihadiri sekitar 5.000 peserta dari seluruh Indonesia 

yang merupakan alumni dan tenant Calon Perusahaan 

Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT), IBT dan PPBT,  

pendamping tenant, pengelola dan pimpinan inkubator 

serta pimpinan lembaga induk inkubator, startup, pemda, 

kementerian, BUMN, perusahan swasta dan lain-lain.

“Sebanyak lima tenant incubie alumni dan tenant program 

insentif IBT atau PPBT Institut Pertanian Bogor (IPB) 

berkesempatan memamerkan produk dalam event ini,” 

ujar Direktur Science and Technology Park (STP) IPB, Dr. 

Rokhani Hasbullah.

Pada waktu yang bersamaan sekira 13 produk dari 

Inkubasi Bisnis IPB juga mengikuti PPBT Business Camp 

2019 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Produk-

produk tersebut adalah Bleen's Masker Spiriluna, 

Kosmetik Bubur Rumput Laut, Saesha Mask, Rozen Wine 

Coffee, Juspita, Momikan, Tepung Pempek Hijaber, 

Vicofeed, Kitokit, Kanopis, Wain Torbangun Simplisia, 

Agrowing dan King Worm. 

Bootcamp ini merupakan tahapan awal rangkaian 

program PPBT yang akan berjalan selama satu tahun. 

Dalam pelaksanaannya, setiap tenant akan didampingi 

oleh seorang tenaga pendamping dan mentor untuk 

mengembangkan kegiatan usahanya selama program 

PPBT.

Pada acara ini, seluruh tenant dan pendamping 

mendapatkan pelatihan dan pembelajaran dari berbagai 

narasumber dan pakar di bidang masing-masing. Seperti 

Technopreneurship, Roadmap Development with BMC and 

Value Creation, Creative Thinking & Innovation, Business 

Accounting, Marketing with Digital and Branding, Product 

Certificate (HKI, BPOM, SNI dan Ijin Edar),  Funding, 

Business Acceleration, Scalling up, dan Strategic Exit Plan. 

Pendamping juga mendapatkan pelatihan tentang teknik 

coaching dan best practice inkubasi sebagai pembelajaran 

dalam mendampingi tenant. (**/Zul)
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Dua Mahasiswa IPB Dinobatkan Sebagai Duta Inspiratif GenRe

ua mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Ddidapuk sebagai Duta Inspiratif Generasi 

Berencana (GenRe) Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor. 

Kedua mahasiswa IPB tersebut adalah Putri Gayatri 

(Fakultas Ekologi Manusia/FEMA) dan Endi Juniardi 

(Fakultas Kedokteran/FKH).

Pemilihan Duta Inspiratif GenRe dilaksanakan pada 20-22 

April 2019 di New Pramesthi Hotel dan Cibinong City Mall. 

Kegiatan ini diikuti 20 orang yang berasal dari perwakilan 

masyarakat dan unsur pendidikan. Salah satu Duta 

Inspiratif GenRe, Endi Juniardi mengaku sempat tidak 

percaya diri ketika namanya dipanggil untuk maju ke atas 

panggung menerima penghargaan sebagai Duta Inspiratif.

“Awalnya saya mengira akan mendapat penghargaan 

sebagai Duta Favorit karena dari segi like dan komentar 

saya unggul. Bahkan saya tidak kepikiran kalau akan 

mendapat penghargaan sebagai Duta Inspiratif ini,” 

ungkap Endi. 

Untuk mendapatkan penghargaan sebagai Duta Inspiratif 

tersebut, Endi mengaku memerlukan waktu untuk 

mempersiapkan diri. Pasalnya, Duta Inspiratif GenRe ini 

dibentuk dalam rangka mengajarkan kepada remaja untuk 

menjauhi pernikahan dini, seks pra nikah dan Napza 

(Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif). 

“Saya belajar selama enam hari untuk memahami 

materinya. Di sisi lain saya juga mencari data dan fakta 

yang berkaitan dengan materi tersebut sehingga saya bisa 

mengembangkan dan memperluas argumen-argumen 

yang saya pakai,” imbuh Endi. 

Berbeda dengan Endi, Putri Gayatri justru merasa memiliki 

beban berat yang menghantui dirinya setelah mendapat 

gelar sebagai Duta Inspiratif GenRe. 

“Ada rasa bangga sekaligus menjadi beban yang 

menghantui diri saya. Saya merasa memiliki 

tanggungjawab untuk ikut serta memberikan edukasi 

kepada remaja mengenai NAPZA, seks bebas, dan perilaku 

menyimpang lainnya,” tutur Putri. 

Selama satu tahun ke depan, dua Duta Inspiratif GenRe ini 

memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan promosi 

program GenRe khususnya pengembangan Pusat 

Informasi dan Konseling (PIK) Remaja serta mengajarkan 

kepada remaja supaya menjauhi pernikahan dini, seks pra 

nikah dan NAPZA. (RA/ris)
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Mahasiswa IPB Raih Juara Tiga Nasional Pekan Analisis Data

ua mahasiswa  Institut Pertanian Bogor (IPB) Dmengikuti lomba Pekan Analisis Statistik (PAS), 

Jambore Statistika, sekaligus berhasil meraih 

Juara 3 Nasional. Mereka adalah Muhammad Ilham 

Maulady Abidin dan Rahmatin Nur Amalia, mahasiswa 

Departemen Statistika,  Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) (23/3) di Universitas 

Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur.

“Pada lomba tersebut kami menganalisis data yang 

bertujuan untuk menganalisis studi kasus data asli dengan 

metode yang sesuai. Kemudian setelah mendapatkan 

informasinya, kami pun  memberikan saran yang sesuai 

kepada pemerintah,” terangnya.

Tahap demi tahap tim IPB lalui dengan tidak mudah. Pada 

proses seleksi keduanya hampir tidak lolos menuju babak 

final. Setelah melalui babak final, keduanya kemudian 

menyelesaikan soal teori online sebanyak lima butir yang 

hasil analisisnya dipresentasikan di hadapan juri.                           

     

Ilham mengungkapkan rasa syukurnya karena tidak 

menyangka akan meraih juara dalam lomba tersebut. 

Meskipun awalnya tidak lolos ke babak final, lalu akhirnya 

lolos ke babak final sebagai peserta waiting list. “Tentunya 

kami senang bisa mengikuti dan menjuarai lomba ini, 

namun kami lebih menikmati proses yang kami lalui. Kami 

pernah juga sempat ragu karena kesibukan masing-

masing,” tambah Ilham.

Ilham dan Rahmatin dalam lomba tersebut mengangkat 

sebuah permasalahan tentang Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di setiap propinsi yang ada di Indonesia. 

Upaya tersebut dilakukan melalui pengelompokan setiap 

propinsi dengan karakteristik yang sesuai. “Setelah itu 

barulah kami memberikan saran yang sesuai. Semisal 

propinsi ini kurang di bidang pendidikan, kami memberi 

saran seperti pengalokasian dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) yang lebih baik, dan lain-lain,” tandas Ilham. 

(SM/ris)
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P
rogram Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) 

Institut Pertanian Bogor (IPB)  bekerjasama 

dengan Direktorat Kerjasama dan Hubungan 

Alumni (DKHA) IPB untuk kembali menghadirkan sepuluh 

alumni muda yang dulunya aktif berorganisasi dan juga 

berprestasi dalam kegiatan "Social Gathering Gedung 

(SoDung)" yang dikemas dalam acara Alumni Talk, Selasa 

(23/4), di Gedung Asrama PPKU, Kampus IPB Dramaga, 

Bogor. 

 “Semuanya akan kami evaluasi nanti di akhir, mulai dari 

alumni seperti apa yang mampu memberikan motivasi, 

hingga kepada model penyelenggaraan motivasi seperti 

apa yang sampai kepada mahasiswa,” terang Dr. Zaenal 

Abidin, Asisten Direktur Bidang Asrama Mahasiswa dan 

Kemahasiswaan PPKU IPB. Sementara itu Ketua Lini 

Program Asrama PPKU IPB, Fathudin menyampaikan 

kegiatan ini digelar agar mahasiswa akan lebih terbayang 

bagaimana berorganisasi melalui pengalaman-

pengalaman para narasumber.

Alumni Talk ini mengundang sepuluh alumni muda IPB 

yang mengisahkan pengalaman-pengalaman mereka 

dalam berorganisasi dan strategi untuk bisa aktif di 

organisasi sekaligus mantap dalam bidang akademik. 

Kesepuluh alumni tersebut adalah: Muhammad Imron 

Halimi, ST, Fauzan Azhim, S.P, Sugih Satrio  Wibowo, S.Pt, 

Raflie Yushan R, S.Pi, Diki Saefurohman, S.Hut, MM, Ario 

Bismoko Sandjoyo ,S.E, Achmad Fadillah, SE, M.Si, M.Sc, 

Dean Apriana Ramadhan, S.Kom, M.Kom, Muh Indarwan 

Kadarisman, S.Hut dan Erick Wahyudyono, SP .

 

 “Sejak awal kuliah, saya tidak pernah putus untuk 

berorganisasi. Ikut organisasi itu bukan berarti menjadi 

penghambat bagi kita dalam akademik. Jadi jangan takut 

ikut organisasi. Cobalah nanti jika teman-teman masuk 

departemen, cobalah untuk mengikuti organisasi. Buang 

semua persepsi negatif karena tidak semua orang yang 

aktif berorganisasi itu akan terganggu akademiknya,” 

terang Achmad Achmad Fadillah, dosen muda di Sekolah 

Bisnis IPB.

Hal ini diperkuat oleh Diki Saefurohman, S.Hut, MM, 

“Semua softskill seperti jaringan, jiwa kepemimpinan, 

positive thingking, dan kemampuan bekerjasama saya 

dapatkan dari berorganisasi. Sehingga ketika setelah lulus 

saya tidak perlu khawatir, karena secara mental sudah 

terasah. Cara agar tidak terjebak sebagai orang yang 

buruk dalam berorganisasi adalah temukan passion kita 

dimana, buat perencanaan yang banyak, agar kita dapat 

menghargai waktu, orang dan sistem kehidupan kita,” 

tambahnya.

SoDung merupakan kegiatan rutin untuk insan asrama 

PPKU. Kegiatan ini dilakukan di tiap gedung asrama 

dengan mengundang pembicara tamu. Kegiatan SoDung 

ini bertujuan untuk menyediakan ruang interaktif dan 

pengayaan informasi bagi seluruh insan asrama dalam 

satu gedung. Harapannya, para alumni-alumni yang 

diundang mampu memberikan motivasi, adaptasi, dan 

sharing informasi terkini yang mengacu pada 

pengembangan dan penguatan karakter insan asrama. 

(SMH)

IPB Dorong Mahasiswanya Berjiwa Pemimpin 
dengan Aktif Berorganisasi
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T
im peneliti dari Embrio, Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

dan Sekolah Tinggi Perikanan kembangkan 

rumpon portable untuk penangkapan ikan Tuna, Tongkol, 

Cakalang (TTC). Tim peneliti yang terdiri dari Dr. Mala 

Nurilmala, Dr. Roza Yusfiandayani, Prof. Dr. Nurjanah, Dr. Ir. 

M. Fedi A. Sondita, Dr. Asadatun Abdullah, Rahmat 

Mualim, M.Si., Afriana, M.Sc dan Hery, M.Si ini melakukan 

riset dengan judul Pengembangan Teknologi Rumpon dan 

Penjaminan Mutu Terintegrasi untuk Perikanan Tuna, 

Tongkol, Cakalang yang Berkelanjutan.  

Menurut Roza, penggunaan rumpon itu positif bagi usaha 

penangkapan ikan. Tetapi ada sisi lain yang dapat 

mengancam keberlanjutan perikanan terutama jika 

nelayan berlebihan menangkap ikan muda. Perlu 

dikembangkan rumpon yang sesuai yang menjaga 

kelestarian ikan. 

“Menyikapi adanya permasalahan tersebut kami 

kembangkan inovasi teknologi rumpon, yakni rumpon 

portable. Rumpon portable merupakan pengembangan 

dari rumpon konvensional yang menggunakan konsep 

respon ikan terkait penggunaan frekuensi suara dan tali 

rafia pada atraktor. Keuntungan rumpon portable yakni 

ringkas, mudah dikemas dan dioperasikan, memiliki fitur 

lampu, tali rafia dan frekuensi suara, daya tahan lama, 

ekonomis, menghemat bahan bakar minyak karena tidak 

melakukan pengejaran kelompok ikan, dapat dioperasikan 

di mana saja dan perawatannya mudah,” ujarnya.

Pengoperasian rumpon portable tidak dilakukan secara 

menetap melainkan dapat berpindah lokasi sesuai dengan 

daerah penangkapan yang diinginkan. Ketika tidak 

digunakan, rumpon tersebut dapat dibawa dan 

dipindahkan ke daerah lain atau disimpan hingga 

dilakukan operasi penangkapan ikan selanjutnya.

“Pada riset ini, penjaminan mutu terintegrasi untuk 

mempertahankan kesegaran ikan akan dilakukan dengan 

pengembangan metode deteksi cepat dan akurat. Teknik 

handling TTC akan dikembangkan sehingga kualitas 

mutunya prima. Deteksi cepat histamin akan 

dikembangkan secara molekuler dengan Polymerase 

Chain Reaction (PCR), sehingga histamin yang selama ini 

menjadi permasalahan dapat diatasi secara cepat dan 

akurat. Mitra perusahaan yang terlibat, akan mendukung 

penyediaan es bubur (slurry ice) yang selama ini belum 

dikembangkan di Indonesia. Es ini dapat mempertahankan 

kesegaran TTC sehingga ikan dapat dijual dengan mutu 

prima dan harga tinggi,” imbuhnya. (**/Zul)

Tim Peneliti IPB Kembangkan Rumpon Portable 

untuk Tuna, Tongkol, Cakalang
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P
erairan di Teluk Semangka seperti Pulau Balak, 

Pabrik Batu dan Batu Mandi di Lampung memiliki 

potensi wisata bawah laut. Hal ini disampaikan 

oleh Virgian Satriana, Ketua Fisheries Diving Club (FDC) 

Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengikuti Jambore 

Selam Nasional X yang digelar oleh Klub Diving Anemon 

Universitas Lampung (Unila) di Lampung (8-14/4). 

Mahasiswa IPB yang menjadi peserta jambore adalah 

mahasiswa yang tergabung dalam FDC, Himdive dan 

Marine Science and Technology Diving School (MSTDS) 

IPB.

Dalam jambore yang diikuti lebih dari 100 peserta ini, 

mahasiswa rata-rata menyelam hingga kedalaman 10-15 

meter untuk melihat panorama terumbu karang di Desa 

Pagar Jaya. Desa Pagar Jaya merupakan salah satu desa 

yang sedang dikembangkan untuk menjadi pioneer baru 

untuk pariwisata di wilayah pesisir Teluk Semangka, 

Provinsi Lampung. Secara umum, desa ini memiliki pantai 

yang menawan dan beberapa spot bebatuan pantai yang 

eksotis.

Penyelaman dilakukan di perairan Teluk Semangka yaitu 

Pulau Balak, Pabrik Batu, dan Batu Mandi. Walaupun tidak 

sejernih perairan laut yang berada di Indonesia Bagian 

Timur, pemandangan bawah perairan yang diselami 

menarik.

“Melalui penglihatan langsung, kondisi terumbu karang 

saat penyelaman masih bernilai estetik dan menjual untuk 

wisata diving yang menyuguhkan dominasi hamparan 

karang bentuk bunga (foliose). Adapun beberapa biota 

yang memiliki nilai estetik seperti Crown of Throne, 

Anemon, dan Ikan Badut juga ditemukan di lokasi 

penyelaman. Secara keseluruhan dari tiga lokasi 

penyelaman yang diselami, lokasi Batu Mandi merupakan 

spot yang paling menarik karena memiliki kontur wall 

(dinding),” ujarnya.

Selain melakukan pengamatan langsung, beberapa 

peserta juga melakukan kegiatan pengambilan data atau 

observasi ekosistem terumbu karang yang dipandu oleh 

Reef Check Indonesia dan transplantasi karang untuk 

merestorasi ekosistem terumbu karang di sekitar pantai 

Desa Pagar Jaya. Wakil IPB ikut berpartisipasi secara 

langsung dalam dua kegiatan tersebut.

“Metode Reef Check merupakan metode penilaian 

ekosistem terumbu karang modifikasi yang lebih 

sederhana dengan tujuan bisa dilakukan oleh semua 

kalangan,” ujar Ayub, selaku pemateri dari Reef Check 

Indonesia. 

Selain menyelam, peserta juga melakukan konvensi 

nasional tentang sampah, peresmian Kalangan Dive 

Center di Pulau Pahawang dan bakti sosial berupa 

pemeriksaan kesehatan gratis, pelukisan dinding sekolah, 

coastal clean up. (**/Zul)

Ini Kata Aktivis Penyelam IPB tentang Teluk Semangka
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