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Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya perairan yang melimpah, termasuk cumi-cumi. Oleh 

karenanya, konsep penangkapan ikan maupun cumi-cumi diarahkan kepada konsep yang berkelanjutan dan 

didasarkan pada stok spesies tertentu. Pengembangan ini seyogyanya dikelola secara rasional untuk menjamin upaya 

dalam usaha sepadan dengan kapasitas produksi dari sumberdaya yang ada.  Hal ini dimaksudkan dalam rangka 

menjaga populasi, kualitas produksi dan ekosistem perairan, serta melarang kegiatan penangkapan yang 

menggunakan bahan peledak, racun dan praktek penangkapan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Masa pengenalan kampus bagi mahasiswa baru tidaklah identik dengan ‘plonco’ yang bernada kekerasan baik fisik 

maupun verbal. Sebaliknya, masa pengenalan kampus harus menjadi ajang menyenangkan bagi mahasiswa baru.  

Layaknya menyambut kehadiran anggota keluarga baru, menjadi tepat bagi kakak-kakak tingkat sebagai panitia 

kegiatan pengenalan kampus mengulurkan tangan, menyambut dengan senyum dan keramahan serta menuntun 

adik-adik kelasnya untuk mengenal kampus yang sudah lama diidamkan oleh para mahasiswa baru ini.

MPKMB 4.0: Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 

Dosen IPB University Kembangkan Inovasi Atraktor 

Cumi-Cumi
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Kluster Riset Arborikultur IPB University melalui Program Abdimas 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

IPB University mengadakan pelatihan teknik pemeriksaan pohon 

di lanskap kota secara daring belum lama ini. Kegiatan pelatihan 

turut mendapat dukungan dari Masyarakat Arborikultur Indonesia 

(MArI) dan diikuti oleh 36 peserta yang merupakan pecinta pohon, 

pengelola ruang terbuka hijau, pengelola kawasan properti dan 

industri, serta peneliti pohon. Ketua Kluster Riset Arborikultur IPB 

U n i v e r s i t y ,  P r o f  D r  D o d i  N a n d i k a  m e n g u n g k a p k a n 

penyelenggaraan pelatihan ini bukan yang pertama kalinya.

IPB University Latih Puluhan 

Calon "Dokter Pohon”

http://ipb.link/kembangkan-inovasi-atraktor-cumi-cumi
http://ipb.link/latih-puluhan-calon-dokter-pohon


2

Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Peneliti IPB University dari Departemen Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) yang juga Kepala Pusat Studi Biofarmaka 

Tropika (TropBRC) IPB Univerity, Prof Dr Irmanida 

Batubara berhasil membuat formula anti jerawat 

dan anti penuaan dini dari batang ranting nyirih. 

Riset hasil kerjasama dengan PT Martina Berto, 

Tbk ini mencari potensi bahan aktif dari batang 

ranting nyirih untuk kecantikan. Menurut Prof 

I rma,  ide  awal  r iset  in i  adalah adanya 

penggunaan kulit buah nyirih secara tradisional 

oleh masyarakat di Sulawesi. 

Dosen IPB University: Tetap Cantik dan Awet Muda 

dengan Batang Nyirih

Mahasiswa IPB University dari Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan mendapatkan pelatihan 

Desain Produk Kayu menggunakan software SketchUp, (19/9). Pelatihan desain produk ini merupakan bagian dari 

Fortex 11th yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Hasil Hutan (Himasiltan). Tujuannya untuk memperkenalkan 

kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, mengenai tata cara pembuatan desain produk menggunakan 

software SketchUp. Desainer di Komunitas Hobi Kayu, Najib Muhammad Alkatiri hadir sebagai narasumber. Sebelum 

demo pembuatan desain produk, Najib menjelaskan mengenai fungsi dari masing-masing tools pada software 

SketchUp. Perbedaan fungsi antar tools dijelaskan melalui penganalogiannya dalam pembuatan desain produk 

dengan sangat detail. 

Mahasiswa IPB University Belajar Desain Produk Kayu 

Menggunakan SketchUp

http://ipb.link/tetap-cantik-dan-awet-muda-batang-nyirih
http://ipb.link/mahasiswa-belajar-desain-produk-kayu-sketchup

