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IPB Gelar Sosialisasi Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Keuangan

alam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Dkeuangan di Institut Pertanian Bogor (IPB), 
Direktorat Keuangan dan Akuntansi IPB 

mengundang para Pengelola Keuangan Unit (PKU) dan 
Kepala Tata Usaha (KTU) dari seluruh unit kerja yang ada di 
IPB untuk mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kualitas 
Pengelolaan Keuangan di Salak Tower Hotel, Bogor, 30/7.

Sosialisasi ini meliputi Tata Cara Perhitungan Adhoc dan 
Lembur, Standar Biaya IPB (SBI) 2017 serta Program dan 

Input Data Aset dan Persediaan. Direktur Keuangan dan 
Akuntansi IPB, Dr. Indah Yuliasih dalam sambutan 
pembukaan sosialisasi menyampaikan bahwa pertemuan 
ini merupakan lanjutan dari pertemuan pembekalan 
sebelumnya tentang pengelolaan belanja pegawai 
terutama terkait adhoc dan lembur yang besaran tarifnya 
akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Rektor Tahun 
2017. “Langkah ini penting sebagai bentuk tertib 
administrasi, “ jelasnya.
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Selain Direktur Keuangan dan Akuntansi, narasumber lain 
yang dihadirkan adalah Direktur Sumberdaya Manusia, Dr. 
Titik Sumarti yang pada kesempatan ini memaparkan 
tentang Pengelolaan Sistem Imbal Jasa (SIJ) dan Lembur.  
Hadir sebagai moderator, Direktur Perencanaan, 
Pemonitoran dan Evaluasi IPB, Dr. Hari Wijayanto yang ikut 

menandaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan 
perguruan tinggi menjadi indikator yang ditekankan dalam 
pembahasan anggaran perguruan tinggi oleh Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
RI. (sn)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“
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IPB Resmikan Cafe & Resto Taman Koleksi 

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria 
secara resmi membuka Cafe & Resto Taman Koleksi 
yang dikelola oleh Direktorat Bisnis dan Manajemen 

Aset Komersial IPB. Grand Opening Cafe & Resto yang 
dulunya dikenal dengan Cafe Takol ini ditandai dengan 
pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita di depan 
pintu masuk Cafe & Resto Taman Koleksi oleh Rektor 
didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 
Kewirausahaan, Prof. Dr. Erika B Laconi, Wakil Rektor Bidang 
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. Agus 
Purwito, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem 
Informasi, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat dan jajaran 
pimpinan IPB lainnya di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 
(29/7).

Dalam sambutannya Rektor IPB menyampaikan bahwa 
dibukanya cafe & resto ini merupakan bagian dari peran IPB 
dalam memajukan produk hasil Inovasi IPB. Cafe & Resto 
Taman Koleksi yang baru saja di launching ini hadir dalam 
konsep yang beda."Taman Koleksi atau biasanya disebut 
Takol ini dulu tempat nongkong mahasiswa, sehingga ada 
sejarah yang ingin terus dipertahankan dan terus dijaga. 
Konsep yang dikembangkan adalah menawarkan story 
behind the product," jelas Rektor.

"Kami ingin hadirkan produk lokal terutama hasil inovasi 
IPB. Misalnya, jahe dari inovasi atau beras hasil inovasi. 
Kami juga ingin promosikan diversi�kasi pangan. Kami juga 
menawarkan pengalaman  baru saat makan di kafe. Ada 
story di kafe. Misal  story bagaimana kopi yang dihasilkan 
para petani. Keberhasilan menyajikan story akan 
menimbulkan kesan tersendiri bagi konsumen,” jelasnya.

Dengan konsep baru ini, Rektor IPB berharap keuntungan 
Cafe & Resto Taman Koleksi dapat meningkat lima kali lipat. 
Target tersebut bisa dan sangat mungkin. Karena 
kreativitas baru yang ditawarkan. “Kita siapkan fasilitas 
yang diburu semua konsumen yakni wi� dan terminal 

listrik yang memadai. Konsumen sekarang dengan dulu 
beda. Sekarang kebutuhan yang utama itu  pulsa, terminal 
atau colokan listrik dan wi�. Saya yakin dengan semangat 
baru, semoga hasilnya sesuai dengan target kita dengan 
income lima kali lipat dari sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu menurut Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis 
dan Kewirausahaan, Prof. Erika B Laconi, apa yang kita 
launching hari ini merupakan perjuangan panjang Tim 
Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan agar Cafe & Resto 
Takol sepenuhnya menjadi milik IPB dan didisain menjadi  
konsep baru berupa Cafe & Resto.

“Tempat ini bisa menjadi lokasi bertemu antar mahasiswa 
juga alumni IPB. Di sini kami coba mengedepankan 
produk- produk IPB, kami pun menjual karya buku-buku 
dosen IPB,” ujarya.

Berbagai produk kuliner yang disajikan di Cafe & Resto 
Taman Koleksi merupakan produk inovasi dosen, tenaga 
kependidikan, unit usaha penunjang, juga UKM binaan 
Incubie IPB. Berbagai produk makanan ringan tersebut 
sudah terdaftar di Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset 
Komersial IPB.

“Cafe & Resto Taman Koleksi ini akan menjadi showroom 
untuk memperkenalkan karya-karya baru inovasi dari 
dosen, tenaga kependidikan dan juga dari usaha binaan 
IPB. Inovasi yang dilahirkan IPB akan dikelola 100 persen 
oleh IPB. Tidak ada pihak ketiga yang terlibat, ini bukti kita 
sudah melakukan komersialisasi.  Ini bukti IPB kaya inovasi 
dengan produk yang sudah dikomersialkan,” tambahnya.

Acara dimeriahkan dengan bazaar berbagai produk kuliner 
binaan IPB dan juga produk binaan Himpunan Alumni IPB 
dan bazaar buku dari IPB Press Publishing & Printing. 
(dh/Zul)
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Sekolah Bisnis IPB Lepas 594 Alumni Magister dan Doktor

Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB IPB) 
melepas sebanyak 594 orang alumni dengan rincian 
31 orang alumni Doktor dan 563 orang alumni 

program Magister Manajemen (MM) dalam acara “National 
Seminar ”Entrepreneurship in Indonesia 4.0: Prospects and 
Challenges” sekaligus dalam rangka Pelepasan Alumni 
Magister dan Doktor Sekolah Bisnis-IPB,  Sabtu (28/7), di 
Hotel Pullman Jakarta Central Park.

“Pelepasan ini menambah alumni  Doktor SB IPB yang sejak 
pertama dibuka tahun 2006 menjadi 148 orang, dan alumni 
Magister Manajemen menjadi 3.814 orang sejak MM 
didirikan tahun 1992. Para alumni dengan berbagai 
kiprahnya di dalam masyarakat, kami harap menjadi bagian 
dari sumbangsih IPB terhadap kemajuan ekonomi dan 
bangsa Indonesia,” ungkap Dekan SB IPB, Prof. Dr. Noer 
Azam Achsani. Dalam kesempatan ini Prof. Azam berbagi 
kebahagiaan, karena SB IPB berhasil mempertahankan 
akreditasi A untuk program master dan program doktor.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya 
menyampaikan,  pada era global, tantangan pembangunan 
nasional saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. 
Salah satu permasalahan yang masih perlu mendapatkan 
prioritas dalam pembangunan nasional adalah penguatan 
daya saing melalui peningkatan kompetensi sumberdaya 
manusia (SDM). Sumberdaya manusia yang berdaya saing 
akan mampu mengubah setiap tantangan menjadi 
peluang. “Kini kenyataan menunjukkan bahwa sebagian 
besar lulusan perguruan tinggi cenderung sebagai pencari 
kerja (job seeker) daripada pencipta lapangan pekerjaan 
(job creator) atau entrepreneur (wirausahawan). Adapun 
lapangan pekerjaan yang tersedia pertumbuhannya tidak 
sebanding dengan banyaknya lulusan pendidikan tinggi 
setiap tahunnya. Hal ini harus kita sikapi dengan adaptif, 
terutama para lulusan yang akan terjun ke dunia kerja. 
Sekolah Bisnis IPB memiliki relevansi peran dalam 
menumbuhkan aktivitas dan jiwa kewirausahaan bagi 
lulusan perguruan tinggi untuk menjadi entrepreneur yang 

nantinya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. 
Namun demikian, kita memiliki era yang sama sekali 
berbeda dengan era sebelumnya sehingga kita dituntut 
agar mampu cermat dan tepat memahami dan beradaptasi 
dengan perubahan,” papar Rektor IPB.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Republik Indonesia 
(Menperin) RI, Ir. Airlangga Hartanto, MBA saat menjadi 
Keynote Speaker acara tersebut mengapresiasi IPB dengan 
pelepasan alumni SB IPB ini, karena IPB sudah 
menghasilkan banyak lulusan terbaik. Airlangga 
menambahkan selain melahirkan banyak alumni dalam 
mendukung sektor industri, pada era industri 4.0 ini, IPB 
juga sudah meluncurkan program IPB 4.0. "Tentunya ini 
merupakan bagian untuk mendukung program 
pemerintah Making Indonesia 4.0.”

Dalam paparannya, Memperin menyampaikan beberapa 
hal terkait peluang dan tantangan pemerintah Indonesia 
dalam menghadapi era industri 4.0, dimana pemerintah 
telah menyiapkan program dengan `tagline` yang disetujui 
oleh Presiden RI yakni `Making Indonesia 4.0`. "Negara-
negara di Asia telah menyiapkan diri di era industri 4.0 ini, 
seperti India dengan Made in India, dan Thailand juga 
dengan Thailand 4.0, maka Indonesia juga siap dengan 
Making Indonesia 4.0," jelas Airlangga.

Hadir pula dalam acara ini Ketua Majelis Wali Amanat 
(MWA) IPB, Prof. Dr. Muhamad Achmad Chozin, Ketua Senat 
Akademik IPB, Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Ketua 
Dewan Guru Besar IPB, Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, 
M.S, Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaaan, 
Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc,  Wakil Rektor bidang 
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan IPB, Prof. Dr. Ir. 
Agus Purwito, M.Sc. Agr, Wakil Rektor bidang Kerjasama 
dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho 
Nurrochmat, M.Sc.F, Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan 
Kewirausahaan IPB, Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, MS dan 
Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana IPB,  Dr. Ir. Eka Intan 
Kumala Putri, M. Si. (ris)



5

IPB Bergerak ke Pembelajaran Virtual

Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi 
Pendidikan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
mengadakan pelatihan “Peningkatan Kemampuan 

Dosen dalam Penyelenggaraan Pembelajaran 
Virtual/Digital” di Hotel Salak Tower Bogor (19-21/7). 
Pelatihan ini sebagai respon terhadap globalisasi 
pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 4.0 dan 
kecakapan/skills abad 21, sebagai upaya berkelanjutan IPB  
untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.

“Tujuan dari pelatihan ini adalah memutakhirkan 
kemampuan dosen dalam menyelenggarakan 
pembelajaran dengan mengintegrasikan Information 
Technology (IT fussion) dalam bentuk pembelajaran virtual 
atau digital atau daring dengan memanfaatkan Learning 
Management System (LMS) IPB,” ujar Wakil Rektor Bidang 
Pendidikan dan Kemahasiswaan Dr. Ir. Drajat Martianto, 
M.Sc di hadapan 36 dosen dari berbagai  Departemen di 
lingkungan IPB yang menjadi peserta dari kegiatan ini.

Dari pelatihan ini diharapkan dapat lebih menguatkan 
awareness dosen akan kebutuhan pengembangan teknik 
mengajar melalui sistem blended learning. Output dari 
pelatihan ini adalah tersusunnya program mapping 
pembelajaran virtual/digital/daring untuk topik-topik 
tertentu yang relevan untuk diberikan dalam bentuk daring 
yang kemudian diintegrasikan ke dalam RPS (Rencana 
Pembelajaran Semester) satu mata kuliah. (**/Zul)

IPB Tingkatkan Kemampuan Heutagogi Dosennya

Direktorat Pengembangan Program dan Teknologi 
Pendidikan (DitPP&TP) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) mengadakan pelatihan “Peningkatan 

Kapasitas Heutagogi Dosen dalam Penyelenggaraan 
Pembelajaran dengan Perspektif Pendidikan IPB 4.0 di Salak 
Tower Hotel Bogor (16-18/7).  Pelatihan ini dahulu 
merupakan pelatihan Applied Approach (AA)/Pekerti yang 
diperkaya dengan dinamika kekinian Pendidikan Tinggi 
(PT) yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan 
IPB  untuk meningkatkan mutu PT.

Tujuan khusus pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 
kompetensi dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran 
dengan pendekatan konsep heutagogi (self determined 
learning/personalized learning) dalam perspektif Education 
4.0 dan kecakapan/skills abad 21, menerapkan paradigma 
pembelajaran berbasis kehidupan (life based learning), 
merancang pembelajaran yang mengacu pada 
ketercapaian Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes, 
Analisis Instruksional, Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) beserta 
rancangan tugas dan assessment yang terukur.

“Output dari pelatihan ini adalah dokumen lengkap 
rancangan pembelajaran mata kuliah yang diampu 
masing-masing peserta untuk satu semester,” ujar Wakil 
Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Drajat 
Martianto, M.Sc saat membuka acara di hadapan 33 dosen 
dari berbagai Departemen di lingkungan IPB. (**/Zul)
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Dept. IKK IPB dan Pemkab Bogor Bina Siswa SD 
dan SMP Cerdas dalam Memilih Jajanan

epartemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) DFakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor 
(IPB) kembali bekerjasama dengan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dalam 
membina siswa-siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) agar menjadi konsumen cerdas 
dalam memilih jajanan sehat serta mau menerapkan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kegiatan ini secara 
rutin dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Bogor sejak tahun 2015.

Narasumber kegiatan penyuluhan adalah Dr. Ir. Lilik Noor 
Yuliati, MFSA dan Dr. Megawati Simanjuntak, SP.MSi yang 
merupakan staf pengajar Departemen IKK. 

Megawati Simanjuntak menyampaikan bahwa kegiatan ini 
secara rutin dilaksanakan sejak tahun 2015 dan IKK 
dipercaya untuk membina sekolah agar para siswa dapat 
menjadi konsumen cerdas dalam memilih jajanan sekolah.

“Tahun ini ada enam SD dan SMP yang akan mendapatkan 
pembinaan. Yakni SDN Kadumangu 03, Kec. Babakan 
Madang (23 Juli 2018), SMPN 01 Kec. Babakan Madang (24 
Juli 2018), SDN Pajeletan 01 Cinbinong (25 Juli 2018), SMPN 
2, Kecamatan Cibinong (26 Juli 2018), SDN Sasanawiyata 02  

Kecamatan Sukaraja (30 Juli 2018), SMPN 01 Kecamatan 
Sukaraja (31 Juli 2018). Setiap kegiatan edukasi diikuti oleh 
para guru dari beberapa sekolah yang ada di lingkungan 
sekolah tempat kegiatan berlangsung, pengelola kantin, 
pedagang jajanan, orang tua siswa dan para siswa. 
Kegiatan penyuluhan mendapatkan respon sangat positif 
dari pihak sekolah dan para peserta,” ujar Dr. Megawati.

Dr. Megawati berharap kegiatan ini akan terus berlangsung 
dan memberikan dampak terhadap penyediaan jajanan 
yang aman, sehat dan bergizi di sekolah.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kabupaten Bogor, H. Dace  Supriadi, SH, MSi 
mengatakan maksud dari kegiatan sosialisasi jajanan 
sekolah ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
tentang tertib niaga kepada pelaku usaha, konsumen 
dalam hal ini pelajar dan masyarakat umumnya.

“Juga untuk meningkatkan keberdayaan konsumen 
(pelajar) dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi 
jajanan yang aman. Untuk itu, sekolah dan orangtua harus 
ikut berperan dalam melindungi anak-anak dari jajanan 
yang berbahaya,” tambahnya. (**/Zul)
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IPB Gelar Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 
bagi UMKM Binaannya

 

Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan 
Kewirausahaan (incuBie) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) dan Direktorat Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir IPB bekerjasama dengan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bogor menyelenggarakan Pelatihan 
Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan IPB, di Ruang 
Serbaguna incuBie, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 
(25/7). Kegiatan ini dilakukan karena sebagian besar UMKM 
binaan IPB bidang usahanya adalah di bidang pangan. 
Usaha bidang pangan memiliki karakteristik produk yang 
mudah rusak dan ada banyak syarat dalam proses 
produksinya. Misalnya aspek keamanan, kehalalan dan 
higienitas.

Berkembangnya teknologi pengolahan pangan menuntut 
pelaku usaha untuk memahami cara-cara berproduksi yang 
benar dan e�sien serta mengetahui dan memahami Bahan 
Tambahan Pangan (BTP) sehingga produk pangan aman 
untuk dikonsumsi.

Kepala incuBie Dr.Ir. Rokhani Hasbullah, M.Si 
mengungkapkan bahwa UMKM binaan IPB menghadapi 
berbagai masalah, dimana aspek legalitas menduduki 
urutan pertama (25 persen), diikuti pemasaran (20 persen), 
SDM (18 persen), produksi (17 persen), permodalan (10 
persen) dan lainnya (10 persen).

“Oleh karena itu, pelatihan PKP ini sangat penting untuk 
membantu mereka dalam mengatasi aspek legalitas 
terutama ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 
dan halal,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir, Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si. 
mengemukakan bahwa IPB mendorong agar lulusannya 
tidak berorientasi mencari pekerjaan (job seeker), namun 
harus mampu menciptakan pekerjaan (job creator). IPB 
mendorong mahasiswanya untuk praktek berwirausaha 
secara langsung baik melalui program kreativitas 
mahasiswa bidang kewirausahaan (PKM-K) maupun 
program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI).

Kegiatan ini dikoordinir oleh Drs. Asna Jauhari selaku 
Kepala Divisi Legalistas dan Perijinan incuBie.  Dalam 
laporannya Drs. Asna mengemukakan bahwa pelatihan PKP 
ini diikuti sebanyak 28 peserta yang merupakan binaan IPB 
baik melalui Direktorat Kemahasiswaan maupun incuBie. 
Ada tujuh narasumber yang dihadirkan dari lembaga 
terkait, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Balai Besar Pengawas Obat-
obatan dan Makanan (BBPOM) Bandung dan Divisi 
Pengembangan Produk incuBie LPPM IPB. Topik materi 
meliputi Kebijakan Nasional bagi Industri Rumah Tangga 
Pangan (IRTP), Higiene Sanitasi, Bahan Tambahan Pangan, 
Pelabelan, Jaminan Mutu Pangan hingga ijin edar melalui 
Badan POM maupun Serti�kat Halal.

Sementara itu, dr. Dede Agung Priatna selaku Kepala 
Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bogor mewakili Kepala Dinas Kesehatan Bogor dalam 
arahannya mengingatkan pentingnya keamanan pangan 
agar masyarakat terhindar dari keracunan dan penyakit 
akibat pangan yang tidak sehat serta pentingnya 
meningkatkan pengetahuan tentang peraturan-peraturan 
dan aplikasi keamanan pangan yang baik.

Untuk mengevaluasi penyerapan materi oleh peserta, 
dalam pelatihan PKP ini dilakukan ujian pre-test dan post-
test.  Setiap peserta yang dinyatakan lulus akan 
mendapatkan Serti�kat PKP yang dikeluarkan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bogor dan menjadi dokumen utama 
dalam pengajuan Serti�kat Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga (SPP-IRT) ke lembaga berwenang di lokasi 
domisili usaha berada. [incuBie/Zul]
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Peneliti IPB : Terumbu Karang Lombok Memprihatinkan

elain keindahan pantai dan pulau kecil, terumbu Skarang merupakan salah satu ekosistem penting 
bagi perekonomian di Lombok, Nusa Tenggara Barat 

(NTB).  Sampai saat ini diketahui bahwa perikanan terumbu 
karang menjadi salah satu pendukung perikanan di 
Lombok. Peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mataram  
(Unram) berkolaborasi dengan University of Rhode Island 
(URI) Amerika Serikat melakukan penelitian tentang 
Perikanan di Terumbu Karang. Lokasi penelitian dilakukan 
di beberapa kawasan konservasi laut di Lombok yaitu 
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Gili Sulat 
Lawang, KKPD Gita Nada dan Kawasan Konservasi Perairan 
Nasional (KKPN) Gili Matra.

Penelitian yang berlangsung selama 10  hari pada bulan 
Juli 2018 ini menjadi bagian dari program USAID's 
Sustainable Higher Education Research Alliances (USAID 
SHERA) CCR Anbiocore.  Riset ini menemukan bahwa secara 
umum terumbu karang dalam kondisi memprihatinkan.

Dr. Hawis Madduppa dari IPB menyampaikan bahwa 
terumbu karang di daerah yang diteliti umumnya dalam 
kondisi yang buruk. “Daerah-daerah di luar zona inti 
umumnya dalam kondisi buruk sedangkan pada zona inti 

masih dalam keadaan baik. Kami temukan kondisi ini di 
semua lokasi kecuali di Gili Matra,” imbuhnya.

Sementara itu Dr. Imam Bachtiar, peneliti dari Unram 
menyampaikan bahwa pada tahun 90-an kondisi terumbu 
karang di Gili Matra jauh berbeda dengan sekarang. 
Terumbu karang dalam keadaan bagus pada tahun 90-an 
namun sekarang sudah berubah menjadi buruk. Salah satu 
penyebabnya adalah perubahan aturan tentang 
pendaratan perahu yang menyebabkan karang-karang di 
tepi rusak tergerus perahu ataupun diinjak para wisatawan.

Pada penelitian ini juga dilakukan pengamatan 
biodiversitas laut dengan menggunakan metode E-DNA. 
“Dengan metode ini kami berharap mengetahui 
biodiversitas di perairan Lombok berupa mikroorganisme, 
plankton, hewan tingkat rendah sampai mamalia laut,” 
ungkap Dr. Hawis Madduppa.

Menurut Dr. Austin Humphries dari URI AS, tidak berhenti 
sampai di kajian biodiversitas sajaa, tim juga meneliti hal 
terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan di kawasan 
konservasi di Lombok. Penelitian ini secara total melibatkan 
enam mahasiswa S3 baik dari IPB maupun URI. (**/Zul)
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