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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) FPIK IPB melalui Marine Science and Technology 
Diving School (MSTDS) melakukan pelatihan selam jenjang Open Water Diver, 22-24/6 
bertempat di Pulau Pramuka, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan tersebut 
diikuti oleh 16 mahasiswa yang mengambil mata kuliah Selam Ilmiah. 

Menyelam adalah olahraga yang kini sedang berkembang baik di Indonesia. Hal ini didukung oleh 
wisata bahari di nusantara yang begitu banyak dan menawarkan alam bawah air yang 
menakjubkan. Sehingga banyak wisatawan lokal menjadikan olahraga menyelam sebagai gaya 
hidup. Sebagai mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan yang berkecimpung dalam keilmuan laut, 
menyelam menjadi wajib untuk dipelajari. Bukan hanya untuk menikmati keindahan alam bawah 
air saja, namun juga mempelajarinya.

Mela lu i  mata  ku l iah  Se lam I lmiah, 
m a h a s i s w a  d i a j a r k a n  d a s a r - d a s a r 
penyelaman di kolam renang. Untuk 
menunjang kemampuan mahasiswa dalam 
menyelam di perairan terbuka, MSTDS 
membuka pelatihan jenjang Open Water 
Diver. Pelatihan yang berafiliasi dengan 
Scuba School International ini memiliki tiga 
rangkaian: academic session, pool session 
dan open water session. Dalam academic 
session, pemberi materi secara teorits 
mengenai penyelaman. Hal ini bertujuan 
untuk memberikan wawasan mahasiswa 
tentang fisika penyelaman, kesehatan 
penyelaman hingga pengenalan biota 
berbahaya. Sementara pada pool session, 
m a h a s i s w a  d i b e r i k a n  d a s a r- d a s a r 
penyelaman yang dilakukan di kolam 
renang. Open water session adalah 
pelatihan penyelaman di perairan terbuka. 
Dalam pelatihan perairan terbuka tersebut, 
seluruh peserta merasakan penyelaman 
hingga delapan kali. 

Dari pelatihan ini tampak kemajuan 
kemampuan mahasiswa dalam menyelam, 
terutama pengendalian tubuh di bawah air. 
Te n a n g  a d a l a h  k a t a  k u n c i  u n t u k 
mempercepat kemampuan menyelam 
dengan baik. “Menyelam memberikan 
pengalaman baru bagi saya, terutama 
keindahan bawah lautnya.  Sehingga saya 
ingin menyelam lagi, lagi dan lagi,” ujar 
Neneng, salah satu peserta. (*)

Mahasiswa Selam Ilmiah Dilatih Jadi Peselam Handal



epartemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) FPIK IPB Dmelalui Marine Science and Technology Diving School 
bekerjasama dengan Laboratorium Selam Ilmiah dan 

Laboratorium Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan melakukan 
Scientific Diving Workshop II pada 22-24/6   di Pulau Pramuka, Kab. 
Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kegiatan tersebut 
diikuti oleh 17 mahasiswa yang sebelumnya telah mengikuti 
pelatihan Selam jenjang Open Water Diver. Kegiatan ini dilatih oleh 
Dosen ITK-IPB, Asisten Dosen dan mahasiswa yang telah mengikuti 
Scientifc Diving Workshop I.

Wilayah laut yang luas dengan ciri khas kepulauan membuat 
Indonesia memiliki keunikan kehidupan laut, terutama pada 
ekosistem terumbu karang. Indonesia dikenal dengan pusat 
ke a n e ka ra ga m a n  te r u m b u  ka ra n g  d u n i a .  Te nt u  s a j a , 
keanekaragaman tinggi tersebut berdampak pada biodiversitas 
boita yang hidup pada ekosistem terumbu karang tersebut. Salah 
satu biota penting yang hidup pada ekosistem tersebut adalah Ikan 
terumbu. Untuk dapat mengelola ekosistem terumbu karang 
tersebut, perlu sumberdaya manusia kelautan yang cakap. Dari latar 
belakang tersebut, Dept-ITK melakukan pelatihan ini. Pelatihan ini 
fokus pada pelatihan pengamblian data terumbu karang hingga level 
genus dan ikan terumbu hingga level spesies. Data terumbu karang 
d iambi l  dengan metode l ine  intercept  t ransek,  ya i tu 
membentangkan rol meter sepanjang 50 meter dan mencatat 
tutupan dasar yang menyinggung garis. Tipe tutupan dasar perairan 
berupa karang dicatat bentuk pertumbuhan dan genus. 
Pengambilan data ikan terumbu dilakukan dengan metode visual 
census. Metode visual census dilakukan dengan pengambilan data 
spesies ikan yang ditemukan beserta jumlah individu dan estimasi 
panjang dari tubuh ikan tersebut. Data terumbu karang dan ikan 
terumbu tersebut dilakukan pada 6 titik stasiun di sekitar Pulau 
Pramuka dengan kedalaman 5 meter. Selain itu, pengambilan data 
batimetri dan parameter kualitas air seperti suhu, salinitas, 
kecerahan dan kelimpahan plankton juga dilakukan untuk meunjang 
kondisi ekosistem terumbu karang.

“Pelatihan ini sangat membantu saya dalam meningkatkan 
kemampuan analisa ekosistem terumbu karang, baik secara teori 
maupun aplikasi,” ujar Adip Setiawan, salah satu peserta workshop. 
Dalam kegiatan ini turut serta mahasiswa Doubel Degree Ibaraki 
University-FMIPA IPB asal Jepang bernama Saki Singaki, yang sangat 
mengapresiasi kegiatan ini. Menurut Saki, kegiatan ini sangat 
berguna bagi mahasiswa karena tidak hanya belajar menyelam 
tetapi juga belajar menjadi peselam ilmiah. (*)

Peran Institut Pertanian Bogor (IPB) 
dalam pembangunan nasional tak 
diragukan lagi. Lalu bagaimana peran 
IPB untuk desa di sekitar kampus? 
Sudah banyak yang dilakukan IPB dan 
sudah banyak manfaat yang dirasakan 
masyarakat. Hal ini terungkap saat 
berlangsung Dialog Pakar IPB di Siaran 
Pedesaan RRI Bogor belum lama ini. 

Dr. Hartoyo, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB, sebagai 
narasumber menjelaskan, “Banyak unit kerja di IPB yang telah melaksanakan 
program kemitraan desa lingkar kampus dan kini telah dinikmati masyarakat. 
Melaluli LPPM, IPB mengadakan Jum'at Keliling (Jumling) dengan berbagai aksi 
nyata seperti tebar benih ikan di situ, kerjabakti membersihkan fasilitas umum, 
pos pemberdayaan masyarakat, pengelolaan jaringan irigasi, penerapan 
teknologi tepat guna, pembinaan dan santunan anak yatim.” 

Terdapat empat tujuan program kemitraan dengan desa lingkar kampus yaitu 
pertama, untuk meningkatkan kemampuan SDM pedesaan dalam mengelola 
sumberdaya agraris setempat secara optimal. Kedua, meningkatkan 
pemanfaatan lahan dan sumberdaya agraris dalam rangka peningkatan 
produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian, peternakan, dan 
perikanan. Ketiga, ketahanan pangan di tingkat komunitas. Keempat, institusi 
setempat sebagai sarana pembelajaran sosial, ekonomi dan lingkungan 
sekitarnya. (wly).

Pakar IPB Bicara Program Mitra Desa di RRI

Kantor Manajemen Mutu (KMM) IPB 
gelar Lokakarya Persiapan Assesment 
Audit Mutu Internal IPB dalam Rangka 
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu, 
14/7 di IICC, Bogor. “Lokakarya ini 
merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan audit internal yang wajib 
dilakukan minimal satu tahun sekali. 
Hal ini tercantum dalam UU No. 12 

tahun 2012 bahwa setiap perguruan tinggi  wajib untuk melakukan penjaminan 
mutu. Untuk itu, kegiatan ini memastikan sistem penjaminan mutu sesuai 
standar yang telah ditetapkan, “ ujar Kepala Kantor Manajemen Mutu, Dr. 
Ferdinand Yulianda. “Kami sudah melakukan assesment dan audit ke semua 
program studi yang terdiri dari 172 program studi dengan dibantu oleh para 
asesor yang berjumlah 148 asesor. Terkait penjaminan mutu, selama ini IPB 
selalu menjadi rujukan Perguruan Tinggi lain. Hal ini tentu dapat menjadi 
dorongan IPB untuk menjadi yang terbaik.  Mutu menjadi prioritas untuk kita 
tingkatkan, “ tandasnya. 

Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto mengucapkan selamat atas 
terselenggaranya lokakarya ini sekaligus menyampaikan rasa terima kasih 
kepada para asesor.  “Dalam UU No 12 ini suatu putaran siklus terus-menerus 
yang harus digarap. Apapun yang terjadi di tingkat internal, kita harus 
melakukan penyesuaian, aturan diperbaiki dan disempurnakan. Penjaminan 
mutu ini tidak boleh kita tawar terutama karena tahun ini adalah tahun 
penguatan system dan kompatibilitas,” ungkap Rektor. Rektor berharap melalui 
acara lokakarya ini, sistem penjaminan mutu internal IPB akan semakin kokoh 
dan kuat. (dh) 

 

IPB Jadi Kampus Rujukan Penjaminan Mutu

Departemen ITK Siapkan Peneliti 
Kelautan Muda Indonesia


	Page 1
	Page 2

