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IPB University Sambut Kunjungan Kedutaan Besar Azerbaijan
berbagai negara dan berbagai bidang. Diskusi yang

dilakukan di Ruang Rektor tersebut juga dihadiri oleh
Direktur Program Internasional Prof Dr Iskandar Z. Siregar

dan Kasubdit Pelayanan Program Internasional Dr. Sintho
Wahyuning Ardie.
Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia H.E Mr. Jalal

Mirzayev dan Rektor IPB bersepakat mengenai pentingnya

penguatan kerja sama antara Indonesia dan Azerbaijan.

Dalam kunjungannya ke IPB University, perwakilan Duta

Besar Azerbaijan untuk Indonesia berkesempatan untuk
mengunjungi ruang inovasi dan memperoleh informasi

mengenai produk-produk inovasi IPB University.

Mr. Emil Ahmadov menyampaikan bahwa IPB University

R

merupakan salah satu sumber informasi penting untuk

inovasi dan teknologi pertanian Indonesia. Ia berharap,

ektor IPB University Prof Dr Arif Satria,
didampingi Wakil Rektor Kerjasama dan Sistem

Informasi IPB University Prof Dr Dodik

Nurrochmat menerima kunjungan perwakilan kedutaan
besar Azerbaijan Emil Ahmadov (Deputy Chief of Mission,
DCM) yang didampingi oleh Ms. Annisa Saraswati

melalui kunjungan ini inisiasi kerjasama antara IPB

University dengan institusi perndidikan tinggi di Azerbaijan
dapat dilaksanakan pada sejumlah bidang prioritas,

seperti mobilitas mahasiswa dan dosen, serta riset.
(*/RA)

(Assistant of the Ambassador), pada Senin (17/2) siang di
Kampus IPB Dramaga Bogor.
Kunjungan kehormatan perwakilan Duta Besar Azerbaijan
ke IPB University bertujuan untuk menginisiasi kerjasama

antara institusi pendidikan tinggi di Azerbaijan dengan IPB
University. Salah satu perguruan tinggi yang juga fokus
pada bidang pertanian di Azerbaijan adalah Azerbaijan
State Agrarian University yang telah berdiri sejak 1929.
Rektor IPB University menyambut baik inisiasi tersebut

dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan institusi di
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CARE LPPM IPB University Gandeng Pemprov Sumut
Pecahkan Masalah Danau Toba

P

usat Kajian Resolusi Konflik Lembaga Penelitian

aktivitas pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di

University berencana melakukan penelitian

dekat akan memfasilitasi dan mengundang stakeholder

dan Pengabdian Masyarakat (CARE LPPM) IPB

Resolusi Konflik dalam Penggunaan Sumberdaya Alam

danau tersebut. Sabrina mengaku pihaknya dalam waktu
terkait untuk berdiskusi dengan Tim IPB University untuk

Danau Toba Menuju Pengembangan Perikanan dan

menangani permasalahan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan

Ketua Tim Kajian Prof Dr Manuntun Parulian Hutagaol,

Pariwisata Internasional. Rencana tersebut menggandeng
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian

Keuangan RI.

Tim CARE IPB University yang terdiri dari Dr Dahri Tanjung,
Dr Kukuh Nirmala dan Dr Yuni Puji Hastuti disambut baik

oleh pemerintah setempat pada Kamis (13/2) di Ruang

Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Pada kesempatan
ini, turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Sumut, Mulyadi Simatupang, SPi, MSi, Asisten

Administrasi Pemerintahan Dr Arsyad Lubis serta Kasubdit

Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Sumut.

MS, dalam kesempatan terpisah, menyebutkan bahwa

berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.

188.44/213/KPTS/2017 kondisi Danau Toba berada pada

status “tercemar berat”, sehingga ditetapkan daya dukung
Danau Toba untuk KJA menjadi 10.000 ton per tahun dari
sekitar 55.000 ton.

Ia berharap adanya kajian ini mampu memberikan

rekomendasi bagi pemerintah dalam menjawab

permasalahan yang ada sekaligus membantu advokasi

KJA ramah lingkungan dan disenergikan dengan pariwisata
secara kawasan Danau Toba. (WL/RA)

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Dr Ir R Sabrina, MSi
menyambut baik rencana penelitian tim CARE LPPM IPB

University yang juga bermitra dengan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Sumut dalam memberikan alternatif

resolusi konflik pengembangan perikanan dan pariwisata
di Kawasan Danau Toba. Ia menyebutkan penetapan

kawasan Danau Toba oleh Presiden RI sebagai salah satu

destinasi wisata internasional dihadapkan pada kondisi

penurunan kualitas air Danau Toba. Penurunan kualitas air

dan daya dukung lingkungan di Danau Toba diduga akibat

2

Sebanyak 15 Mahasiswa IPB University Ikuti Winter Course
di Kyoto University

F

akultas Pertanian (Faperta) IPB University kembali

perusahaan. Disamping mengikuti program yang sudah

mengirimkan 15 mahasiswa program Sarjana

ditetapkan, para mahasiswa juga bisa menikmati liburan di

untuk mengikuti program Winter Course di Kyoto

Jepang pada waktu weekend atau hari libur. (RR/RA)

University yang berlangsung pada 15-23 Februari 2020.
Mahasiswa yang mengikuti program ini berasal dari
Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas
Teknologi Pertanian, serta Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan.
Tujuan dari program ini adalah memperkenalkan budaya
akademik yang ada di Kyoto University kepada
mahasiswa IPB University yang berkeinginan meneruskan
studinya di luar negeri terutama di bidang pertanian.
Melalui program ini, diharapkan para mahasiswa memiliki
wawasan lebih luas mengenai pertanian dan budaya yang
ada di Jepang.
Kegiatan yang akan diikuti oleh peserta winter course kali
ini yaitu kuliah bersama, kunjungan ke beberapa
laboratorium di Sekolah Pascasarjana Pertanian, Kyoto
University, kunjungan ke lokasi eksperimen pertanian,
kunjungan lapang ke ladang petani Jepang, serta
kunjungan ke beberapa tempat lainnya seperti hutan dan
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Adu Bakat Mahasiswa Lithuania, India dan Indonesia
dalam AIESEC 2020

G

lobal Vollage AIESEC di IPB University yang

Sementara itu, peserta dari India menampilkan lagu

menjadi ajang adu bakat bagi mahasiswa asal

pengunjung untuk ikut mencobanya, para partisipan dari

digelar di Kampus IPB Baranangsiang, Januari lalu

Lithuania, India dan Indonesia. Acara ini memang digelar
untuk memperkenalkan budaya dan saling bertukar

pikiran bagi mahasiswa peserta AIESEC 2020.

“Global Village memiliki tujuan utama untuk mengenalkan
berbagai kebudayaan asing kepada masyarakat Bogor.
Selain itu, budaya Indonesia turut dipersembahkan pada

acara ini. Tahun ini terasa lebih spesial dari tahun-tahun

kebangsaan dan tarian tradisional Punjab. Selain menarik
India juga menjelaskan makna lagu Maa Tujhe Salaam.
Lagu ini berisi tentang patriotisme di negara tersebut.
Setelah itu, Gintare, perwakilan dari Lithuania
mempresentasikan budaya dan sejarah negaranya.

Lithuania merupakan negara yang merdeka dari

penjajahan Rusia. Gintare juga sempat mengajarkan
kepada pengunjung dasar-dasar bahasa Lithuania.

(FA/JB/Zul)

sebelumnya karena pada kesempatan ini, kami (AIESEC in

IPB University) menggandeng salah satu mitra komunitas
kami yaitu Fakta Bahasa Bogor. Kebetulan visi kami sama

yaitu mengembangkan muda-mudi Kota Bogor agar
berwawasan lebih luas,” ujar Nadiva Aliyya selaku

Presiden AIESEC in IPB University 2020.

Selain peserta yang terlibat dalam AIESEC, penampilan

budaya ini dapat dinikmati oleh warga Bogor yang ada di
lokasi acara. Pada penampilan Budaya Indonesia, Fakta

Bahasa Bogor menampilkan Tari Pendet Bali dan Musik
Kecapi Jawa.
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Suplemen Minyak Mata Tuna Karya Mahasiswa IPB University
Lolos Indofood Riset Nugraha
Produksi, Bidang Perikanan dan Pangan Berbasis
Kelautan. Untuk bidang THP sendiri sangat relevan dengan
topik-topik tersebut dan alhamdulillah proposal penelitian
saya berhasil tembus IRN,” kata Fahri.
Proposal penelitian Fahri yang dibimbing Dr Ir Wini
Trilaksani, MSc dan Bambang Riyanto, SPi, MSi berjudul
“Suplemen Extra Virgin Fish Oil Mata Tuna Terfortifikasi
Antioksidan Alami Kayu Secang” ini diperuntukkan untuk
ibu hamil sebagai langkah preventif mengatasi
permasalahan stunting di Indonesia.
“Sebenarnya alasan saya melakukan riset ini adalah
karena kasus stunting di Indonesia sangat tinggi. Tahun
2018 dilaporkan oleh Balitbangkes, angka stunting di

I

novasi dalam bidang pertanian atau bidang pangan

selalu menjadi ciri khas dari IPB University. Berbagai

penelitian mahasiswa dalam pengolahan pangan

senantiasa mengalami perkembangan setiap tahunnya,
terlebih untuk hasil perikanan dan kelautan. Bermodal
memanfaatkan mata ikan tuna, mahasiswa Departemen
Teknologi Hasil Perairan (THP) Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan (FPIK), Fahri Sinulingga berhasil
mendapatkan beasiswa penelitian Indofod Riset Nugraha
(IRN).
Indofood Riset Nugraha (IRN) merupakan program
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indofood Sukses
Makmur Tbk yang mulai digulirkan tahun 2006. Program
kegiatan IRN ini berupa pemberian beasiswa bantuan
dana penelitian kepada mahasiswa program Sarjana
dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
“Sebenarnya, IRN ini salah satu program untuk
mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan
pangan. Program ini menawarkan berbagai topik tentang
pangan seperti Bidang Teknologi Pangan dan Gizi
Masyarakat, Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Bidang
Budidaya Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Teknologi

Indonesia mencapai 30.8 persen atau 8.9 juta jiwa. Artinya
apa? Satu dari tiga anak di Indonesia berisiko stunting,”
tutur mahasiswa tingkat akhir itu.
Menurut Fahri, penelitiannya ini terbilang unik sehingga
bisa mendapatkan beasiswa INR. Selain membahas
stunting, keunikan dari penelitian ini yaitu memanfaatkan
hasil samping pengolahan perikanan tuna yaitu mata ikan
tuna.
“Alhamdulillah mungkin ide penelitian saya kreatif atau
unik ya. Disamping membahas isu startegis yaitu stunting,
bahan utama penelitian ini adalah mata ikan tuna sirip
kuning. Ikan tuna sirip kuning ini di Indonesia potensinya
sangat melimpah dan juga memiliki kandungan yang
sangat penting bagi tubuh,” tambah Fahri.
IRN memilih 63 dari 318 proposal yang layak menerima
bantuan dana riset. Mereka berasal dari 33 Perguruan
Tinggi Negeri dan 12 Perguruan Tinggi Swasta di
Indonesia. Beasiswa IRN juga membatasi dan memberikan
kuota beasiswa hanya 3-4 orang/perguruan tinggi dengan
proposal terbaik. IPB University berhasil menerima empat
beasiswa dua diantaranya adalah dari FPIK dengan satu
proposal dari Departemen Budidaya Perairan (BDP) dan
satu proposal dari THP, yang mana THP selalu menjadi
langganan beasiswa IRN setiap tahunnya. (Ath/Zul)

5

Bantu Lulusannya Temukan Passion dalam Bekerja,
IPB University Gelar Kelas Karir
faktor penting. Tapi tidak semua orang mengetahui
passion-nya. Selain itu memiliki skill dan keahlian di luar
ilmu yang didapat saat kuliah juga sangat penting untuk
adaptasi dalam berkarir. Dalam Kelas Karir, peserta
diperkenalkan dengan online asssesment untuk
mengetahui minat karir dari masing-masing peserta.
Sementara itu Kepala Sub Direktorat Pengembangan Karir,
DitmawaPK, Handian Purwawangsa S.Hut, MSi dalam

M

enurut Badan Pusat Statistik ( BPS ) melansir
data terbaru, jumlah pengangguran per
Februari 2019 menurun, namun angka

pengangguran dari pendidikan tinggi malah makin
meningkat. Oleh karena itu, Direktorat Kemahasiswaan

dan Pengembangan Karir (Ditmawa PK) IPB University

sambutannya mengatakan bahwa sangat disayangkan bila
mahasiswa yang mempunyai kemampuan yang bagus
namun tidak mempunyai skill komunikasi atau promosi
yang bagus. “Saat ini dibutuhkan mahasiswa yang
memiliki skill yang mantap. Perlu ada persiapan yang
matang untuk melewati semua proses pencarian kerja
termasuk saat melamar pekerjaan,” terangnya.
(dewie/Zul)

kembali mengadakan Kelas Karir di Kampus IPB Dramaga,
Bogor (6/2). Kelas karir bertujuan untuk membekali para
mahasiswa tingkat akhir atau lulusan untuk mendapatkan
pekerjaan yang sesuai dengan passion atau karir impian.
Kegiatan yang bertemakan Upgrading Self Value ini
bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang
ditemui para pencari kerja. Misalnya cara membuat
curriculum vitae (CV), cara interview dan yang terpenting
mengenali passion diri sendiri. “Mengapa kita
membutuhkan passion untuk bekerja. Karena sebagian
waktu kita habis untuk bekerja. Waktu yang dihabiskan di
tempat kerja akan memiliki nilai kepuasan, loyalitas dan
produktivitas yang maksimal jika kita bekerja di tempat
kerja yang sesuai dengan passion dan potensi kita,” ujar
Nur Fajri Rahmawati, SP, trainer persiapan karir dari
DitmawaPK.
Menurutnya peluang kerja akan lebih besar ketika sudah
memiliki kemampuan, keahlian dan persiapan. Tidak grogi
saat wawancara dan mengetahui passion dari awal adalah
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Mahasiswa IPB University Ajarkan Peduli Lingkungan
kepada Siswa SD di Kabupaten Bogor

H

impunan Mahasiswa Teknik Pertanian dan

untuk pelajaran lingkungan hidup sendiri sudah disisipkan

Biosistem (Himateta) dan Badan Eksekutif

dalam semua mata pelajaran dalam kurikulum 2013,” ucap

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB

Djumaji selaku Wali Kelas 5 di SDN Ciherang 2. (**/Zul)

University gelar Himateta Share and Care di Desa
Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor (16/2).
Kegiatan digelar untuk memperingati Hari Peduli Sampah
Nasional.
Bentuk pengabdian yang dilakukan adalah
menyosialisasikan kegiatan pelestarian lingkungan di SDN
Ciherang 1, SDN Ciherang 2, SDN Ciherang 4, dan SDN
Situkaum. Harapannya siswa SD dapat memahami dan
menerapkan pentingnya menjaga lingkungan. Selain
edukasi lingkungan ke siswa SD, mereka juga mengadakan
kerja bakti dengan warga desa untuk membersihkan jalan
dan saluran air yang tersumbat sampah.
“Acara ini bagus, bisa memotivasi anak-anak untuk lebih
peduli pada lingkungannya. Para siswa juga selalu
dihimbau untuk menjaga lingkungannya dengan
mengadakan kegiatan bersih-bersih setiap hari Jum'at
serta dengan membuat piket harian kelas. Sedangkan
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FDC IPB University Ajari Mahasiswa Cara Mengunakan Drone Air

F

isheries Diving Club (FDC) IPB University

Google Playstore. Setelah itu, user perlu melakukan login

Technology Diving School (MSTDS) mengadakan

drone harus sudah dihubungkan dengan kabel yang

bekerjasama dengan Marine Science and

pelatihan drone bawah air yang dilaksanakan pada 15/2 di

Villa Duta Sport Center, Bogor. Pelatihan ini bersifat umum
dan peserta tidak dipungut biaya apapun.
Peserta yang mengikuti pelatihan ini diantaranya Silki

Anisa Hidayat (FDC-IPB), Pandu Askaria (FDC-IPB), Afif
Pinandito (FDC-IPB), Fauzan Cholifatullah (MCC
Universitas Nasional), Nur Hasanah (MCC Universitas

Nasional), dan Prawesti Wulandari (Centre for Sustainable
Energy and Resources Management Universitas Nasional).
Pelatihan ini diawali dengan pengenalan underwater

drone kepada peserta. “Underwater drone ini merupakan

dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Sebelumnya,
berasal dari Waterproof Communication Buoy. Sistem

kerja buoy ini sama seperti antena yang nantinya akan
menerima sinyal dari Wireless Remote Controller. Jika

sudah terhubung, drone pilot dapat mengendalikan drone
tersebut dari atas permukaan air, sekaligus dapat melihat
kondisi bawah air yang muncul di layar smartphone.

Setelah pelatihan yang diberikan, peserta dapat mencoba

mengendalikan drone bawah air tersebut secara

bergantian. “Penggunaan drone bawah air ini cukup

mudah, seperti mengendalikan mobil remote control,”
ucap Silki, salah satu peserta.
(*/RA)

salah satu inovasi yang menarik sekaligus teknologi yang
dapat memudahkan kita, terutama untuk eksplorasi
bawah air," ucap Beginer Subhan selaku pelatih.
Pada kesempatan ini, ia memperkenalkan drone secara
detail, mulai dari komponen beserta fungsinya, kegunaan

setting, perawatan, standar operasional prosedur (SOP)

hingga cara mengendalikannya. Drone bawah air ini terdiri

dari beberapa komponen diantaranya Navatics MITO

Drone, Waterproof Communication Buoy, Baterai, Wireless
Remote Controller, pengisi daya baterai dan kabel.
Cara mengoperasikan drone bawah air ini adalah dengan

menggunakan aplikasi Navatics yang dapat diunduh di
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Mahasiswa IPB University Ikuti Diver Clean Action (DCA)
di Pulau Pramuka

arrahdiba Yosan Fahrezi dari Fisheries Diving Club

F

merk lifebuoy paling sering digunakan, detergen yang

(FDC) IPB University menjadi salah satu peserta

paling sering digunakan adalah merk rinso cair dan sabun

dalam kegiatan Diver Clean Action (DCA) yang

cuci piring yang paling sering digunakan adalah merk

Indonesia sekaligus komunitas yang fokus kepada

Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pramuka

dilaksanakan di Pulau Pramuka, Januari lalu. DCA
merupakan salah satu Lembaga Non Pemerintah di
masalah sampah di daerah pesisir dan laut.

sunlight.

kebanyakan membawa kebutuhan pribadi sebelum
mereka datang ke Pulau Pramuka. Sehingga pemilik

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui preferensi dan

homestay di sana jarang menyediakan sabun ataupun

buying habit masyarakat, wisatawan dan pemilik

sampo untuk tamu yang menginap di homestay mereka.

homestay di Pulau Pramuka. Hasil dari DCA ini nantinya
dapat dijadikan acuan merk ataupun jenis produk yang
dijual di Refill Store Pulau Pramuka. Pengadaan Refill
Store ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi
sampah plastik di Pulau Pramuka

“Kegiatan volunteering ini cukup menarik. Selain
menambah pengalaman saya sebagai enumerator, saya
juga dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Selain
itu, saya mendapatkan teman baru di sini. Kami sadar
bahwa produksi sampah plastik semakin hari semakin

Selain Farrahdiba, terdapat volunteer lain yang mengikuti

tinggi, maka dari itu kami berupaya membangun Refill

kegiatan ini diantaranya Prasetyo (Universitas Indonesia),

Store untuk produk-produk yang umum digunakan oleh

Abimanyu (Universitas Pakuan), Ghina (Universitas

masyarakat seperti sabun mandi, sampo, detergen baju,

Muhammadiyah Surakarta) yang didampingi oleh Bang

sabun cuci piring dan lain sebagainya dalam rangka

Kizam dari Diver Clean Action.

mengurangi dampak tersebut,” ucap Farrahdiba.

“Selama di sana, kami menyebarkan 50 kuesioner ke

Sistem Refill Store yang dijalankan oleh DCA ini sendiri

masyarakat sekitar. Sepuluh kuesioner untuk wisatawan

sudah mulai berjalan di beberapa daerah di Jakarta dan

dan sepuluh kuesioner untuk pemilik homestay,” ucap

rencananya akan mulai dijalankan di daerah pulau sekitar

Abimanyu sebagai salah satu volunteer. Berdasarkan hasil

Jakarta, salah satunya adalah Pulau Pramuka. (**/Zul)

wawancara dengan masyarakat, sabun mandi dan sampo
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Berikan Wawasan Dunia Kerja,
IPB University Gelar Maersk Career Talk

U

ntuk memberikan wawasan yang lebih luas

ilmu supply chain. “Perusahaan multinasional seperti

tentang dunia kerja, Direktorat Kemahasiswaan

Maersk bisa memberikan kesempatan kepada

dan Pengembangan Karir IPB University gelar

karyawannya untuk belajar. Ternyata tidak ada batasan

Seminar Career Talk with Maersk Indonesia di Kampus IPB

usia untuk melamar, asalkan memiliki potensi untuk

Dramaga, Bogor (5/2). Maersk adalah perusahaan asal

bekerja. Semoga nanti saya bisa lolos seleksi di Maersk,”

Denmark yang bergerak di bidang logistik yang didirikan

ujar Ayu, mahasiswa dari Departemen Teknik Industri

oleh Arnold Petter Moller (A.P Moller), seorang pengusaha

Pertanian IPB University. (DN/Zul)

perkapalan Denmark.
Beberapa pembicara yang hadir merupakan lulusan IPB
UNiversity, diantaranya Shofi Maulida, alumni Departemen
Teknik Pertanian IPB University angkatan 37. Selain Shofi,
hadir juga Suwarno Wibiesono (alumni Departemen
Manajemen) dan Rifqi Azmi Al Hanif (alumni Departemen
Agribisnis). “Maersk memberikan kesempatan kepada
karyawan untuk belajar dan mengembangkan potensi
lebih baik dan membekali karyawannya untuk lebih
profesional dalam bidang pekerjaan,” ujar Shofi.
Salah satu peserta seminar mengatakan bahwa setelah
mengikuti seminar, mereka menjadi lebih paham terhadap

10

FDC IPB Gelar Ujian Skin Diving Bagi Anggota FDC Baru

F

isheries Diving Club (FDC) IPB University adalah

peserta diklat dalam menguasai materi, ujian ini juga

organisasi selam mahasiswa Fakultas Perikanan

menilai kerja sama, dan sikap anggota terhadap teman

dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University.

satu timnya. Irsyal Ardiansyah selaku Kepala Sekolah

Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Oktober 1987 dan

Diklat 38 menyatakan dalam ujian ini bukan hanya skill

berada di bawah organisasi Persatuan Olah Raga Selam

yang dipertimbangkan, tetapi juga sikap.

Seluruh Indonesia (POSSI).

Dalam kegiatan ini, anggota Diklat 38 FDC diberikan

FDC IPB University telah sukses menyelenggarakan Ujian

kesempatan untuk membuktikan hasil dari pendidikan dan

Skin Diklat 38 di Kolam Renang Mila Kencana pada 2/2.

pelatihan yang diberikan selama mengikuti pendidikan dan

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Diklat 38, Mentor Aktif,

pelatihan jenjang Skin Diklat FDC. Pada kesempatan yang

Mentor Non Aktif, dan Anggota Luar Biasa (ALB). Ujian

sama, para Anggota Luar Biasa (ALB) turut serta

tersebut merupakan salah satu rangkaian pendidikan dan

memberikan semangat kepada semua anggota diklat

latihan untuk Diklat FDC IPB University. Peserta yang

untuk membuktikan kemampuan terbaik pada ujian ini.

mengikuti ujian ini adalah peserta Diklat FDC ke-38.
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengukur kesiapan
anggota Diklat 38 untuk melanjutkan ke tahap
selanjutnya, yaitu scuba.

Salah satu ALB, Irfanto,mengatakan peserta harus
membuktikan kemampuannya untuk diri sendiri dulu, baru
kemudian membuktikan kemampuannya dihadapan
teman diklat dan mentornya. Tidak hanya itu, peserta juga

Materi yang dinilai pada ujian ini adalah materi skin diving

menegaskan untuk meningkatkan kekompakan, saling

yang teridiri dari renang, apnea, water trappen, floating,

menjaga satu sama lain dan memperkuat ikatan antara

dan penggunaan alat dasar selam. Selain kemampuan

teman diklat. (*/RA)
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