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Himiteka IPB Lakukan Eksplorasi 
di Pulau Pramuka

Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan (Himiteka) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) melakukan pengamatan biota yang ada di Pulau Pramuka dan di Biorock Nusa 
Keramba. Tim scientific diving Himiteka melakukan penyelaman dengan tujuan untuk 
mengamati biota‐biota penghuni habitat terumbu karang. 

Cuaca yang sedikit mendung disertai angin kencang tidak sedikit pun menghalangi tim untuk 
melanjutkan pengamatan. Selain pengamatan biota, penyelaman juga ditujukan untuk 
melatih skill dalam bidang photography dan videography underwater.  Biota‐biota yang 
dijumpai sangat beragam jenisnya seperti spesies ikan yang menawan, nudibranch, karang 

keras (Hard Coral), dan bulu babi. 
Tidak hanya itu, bahkan di sana 
ditemukan juga penyu sisik yang 
patut dijaga kelestariannya. Hasil 
dari pengamatan ini rencananya 
akan dibukukan untuk menambah 
daya tarik wisatawan datang ke 
Pulau Pramuka untuk melakukan 
diving ataupun snorkling. 

“ Pe r l u  a d a ny a  p e n ga m a t a n 
mengenai biota‐biota laut di setiap 
p e ra i ra n  I n d o n e s i a ,  s u p aya 
keindahan perairan Indonesia 
semakin terangkat,” ujar salah satu 
anggota tim, Taufik. 

Menurut Taufik, hal yang paling 
penting dalam proses pengamatan 
ini adalah harus dilakukan oleh 
orang Indonesia sendiri. “Sangat 
mengherankan ketika orang asing 
y a n g  m e n g a m a t i  d a n 
memperkenalkan rumah kita 
sendiri kepada pribumi,” imbuhnya.

Untuk itu, harus ada hubungan 
yang sinergis antara pemerintah 
dan instansi pendidikan khususnya 
mahasiswa guna bersama‐sama 
memajukan kelautan Indonesia. 
Salah satu caranya adalah dengan 
terjun langsung ke lapangan dan 
melakukan pengamatan serta 
mempublikasikannya.***

Selamat Atas Terpilihnya



Program Studi Teknologi Hasil Hutan (THH) Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan 

Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB) memperoleh Akreditasi Internasional dari The 

Society of Wood Science and Technology (SWST) yang berkantor pusat di Monona, 

Wisconsin, Amerika Serikat. Proses akreditasi dimulai pada tahun 2010 dengan dua kali site 

visit pada 11‐15 November 2013 dan 22‐24 September 2014. Akreditasi diberikan selama 

Program Studi THH Fahutan Peroleh Akreditasi Internasional
sepuluh tahun, mulai dari 1 Januari 2015 sampai 

dengan 1 Januari 2025. Laporan tahunan tentang 

kondisi Departemen wajib dilaporkan kepada SWST 

untuk mempertahankan status akreditasi ini.

SWST menilai Program Sarjana Teknologi Hasil Hutan 
memiliki kurikulum dan sumberdaya manusia (SDM) 
yang sangat layak untuk mencapai kompetensi 
lulusan yang disyaratkan oleh standard SWST. Dalam 
exit meeting, asesor SWST menekankan perlunya 
komitmen tinggi dari parent institution untuk 
mendukung terlaksananya standar keselamatan 
dalam laboratorium, dan memperbarui serta 
m e l e n g ka p i  p e ra l ata n  l a b o rato r i u m  a ga r 
Departemen dapat menyelenggarakan pendidikan 
berkelas dunia. Akreditasi ini diharapkan akan 
bermanfaat  pu la  bag i  departemen untuk 
meningkatkan kerjasama dan meningkatkan mutu 
mahasiswa dan lulusannya. (FY)

Workshop Years of Maritime Continents (YMC) di Center for Climate 
Research & Prediction digelar di  Singapura, 27‐30 Januari 2015. Pada 
acara ini, peserta memaparkan hasil riset dan rencana program, aspek 
laut Indonesia disajikan oleh Prof. Indra Jaya dan Dr. Agus Atmadipoera 
dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK‐
IPB), kajian Arlindo dan rencana program cruise kelautan 2015‐2017. 
Selanjutnya aspek atmosfer oleh tim dari BMKG dan LAPAN. 

Peserta workshop sekitar 50 orang, berasal dari berbagai lembaga yang 
bergerak di bidang atmosfer dan kelautan, seperti BMKG, LAPAN, 
NOAA, NASA, JAMSTEC, perguruan tinggi, dan lembaga riset laut dan 
atmosfer. Peserta dari Indonesia di bawah koordinasi BMKG Jakarta.

Salah satu hasil penting dalam workshop ini adalah rencana kolaborasi 
riset antara FPIK IPB dengan Applied Physics Laboratory, University of 
Washington. Kedua belah pihak sepakat akan segera menindaklanjuti 
untuk pengembangan instrumentasi kelautan dan oseanografi.

Tujuan dari workshop pertama ini adalah melakukan koordinasi dan 
perencanaan ilmiah upaya‐upaya internasional untuk kajian terpadu 
laut‐atmosfer di wilayah Benua Maritim.  Diharapkan hasil dari workshop 
ini tersusun rencana program riset laut dan atmosfer, serta terbentuk 
task forces, dan kolaborasi internasional. Program YMC direncanakan 
akan dimulai tahun 2017.  Workshop kedua akan dilaksanakan di Jakarta 
bulan November 2015. (IJ)

Presentasi Riset Peneliti Kelautan IPB  
di Years of Maritime Continents Workshop

Program Stasiun Lapang 
A g r o  K r e a t i f  ( S L A K ) 
merupakan salah satu 
p r o g r a m  L e m b a g a 
P e n e l i t i a n  d a n 
P e n g a b d i a n  k e p a d a 
M a s y a r a k a t  ( L P P M ) 
Institut Pertanian Bogor 
( I P B ) ,  d a l a m  ra n g ka 
membangun kemitraan 
u n t u k  k e m a n d i r i a n 
masyarakat petani. Salah 

satu manajer SLAK, Mohamad Iyos Rosyid, dinilai berhasil mengemban 
misi di sentra produksi sapi, titik Bojonegoro Jawa Timur, untuk program 
Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). 

“Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang mayoritas 
masyarakatnya beternak. Di wilayah ini, SPR berdiri di tiga lokasi yaitu di 
Kecamatan Kasiman, Kecamatan Temayang, dan Kecamatan 
Kedungadem,” ujar alumni Departemen Sains Komunikasi dan 
Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) ini. “LPPM 
memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengembangkan sentra 
produksi sapi potong. Sebuah tantangan bagi saya untuk mengasah 
kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri saya agar sentra produksi 
sapi potong dapat berjalan dengan baik sehingga peningkatan 
pendapatan masyarakat dapat tercapai,” tambahnya.

Yosa berharap masyarakat dapat belajar, dan menjalankan usaha/ 
berbisnis pada sektor produksi sapi potong bersama. Untuk selanjutnya 
dapat, menikmati hasil keringat (keuntungan bisnis) dari menjalankan 
sistem bisnis yang didasari dengan rasa penuh tanggung jawab dan 
solidaritas tinggi. Yosa juga berharap agar pemerintah daerah terus 
konsisten membantu masyarakat bawah dengan pendekatan bottom up. 
“Memfasilitasi kebutuhan masyarakat (peternak) dalam menjalankan 
aktivitas pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya. (FY)

Mohamad Iyos Rosyid, 
Fasilitator SPR di Bojonegoro
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