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Penelitian
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Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi spesies kerang masing-masing ekosistem Mangrove Pesisir Kabupaten
Aceh Jaya. Kegiatan penelitian dilakukan pada Bulan April sampai Oktober 2019, di kawasan ekosistem mangrove
Kabupaten Aceh Jaya. Penetapan kawasan penelitian melalui metode purposive sampling, dan pengambilan data kerang
melalui plot sampling melalui destruktive sampling. Analisis data melalui rumus komposisi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa komposisi spesies kerang berkisar diantara 20% sampai 60 %. Kesimpulan diperoleh bahwa komposisi spesies di
kawasan ekosistem mangrove Kabupaten Aceh Jaya rendah sampai sedang.
Kata Kunci: Komposisi, Kerang, Aceh Jaya.
Pendahuluan
Kerang salah satu biota perairan yang termasuk kedalam Kelas Bivalvia dari Filum Moluska. Tubuhnya lunak, dan
dilindungi oleh dua cangkang yang setangkup. Kerang ini memiliki berbagai spesies, yang termasuk kedalam ordo, famili,
genus, dan spesies tertentu.
Tidak semua tempat dapat ditemukan kerang, akan tetapi kerang hidup di dasar perairan tawar, payau dan perairan asin
(laut). Salah satu kawasan perairan sebagai habitat kerang adalah kawasan ekosistem mangrove, dengan salinitas perairan
berkisar 0,5%o sampai 30%o. Kerang di kawasan mangrove ini hidup di dasar perairan sebagai benthos, yang membenamkan
diri dalam dasar perairan Barus (2001).
Ekosistem mangrove Pesisir Kabupaten Aceh Jaya, merupakan salah satu habitat kerang di Provinsi Aceh. Ekosistem
mangrove di Kabupaten Aceh Jaya ini disusun oleh spesies ﬂora diantaranya adalah Acrosticum auretum, Sonneratia
caseolaris, ., Acanthus ilisifolius, Typha ilitifolia, Fimbristilys sp., dan Nypa fruticans. Sementara itu fauna penghuni
ekosistem mangrove diantaranya Faunus ater, Scylla sp., Geloina sp., Saccostrea sp., dan Balanus sp (Sarong, 2019; Noor,
2006).
Kawasan mangrove Kabupaten Aceh Jaya, terdapat 5 spesies kerang diantaranya adalah Anadara granosa, Anadara
pilula, Geloina erosa, Geloina coaxan, Dosinia sp., dan Anodonta sp. Spesies kerang yang terdapat di ekosistem mangrove
Kabupaten Aceh Jaya, terus dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya adalah Anadonta sp, dan Geloina sp. Hal ini
berdampak pada komposisi spesies dan komposisi individu, sehingga akan memunculkan rasio komposisi yang berbeda dari
masing-masing ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis komposisi
spesies kerang masing-masing ekosistem Mangrove Pesisir Kabupaten Aceh Jaya.
Metode Penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan di kawasan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Aceh Jaya, pada Bulan April sampai
Bulan Oktober 2019. Lokasi penelitian ditetapkan dengan metode purposive sampling meliputi ekosistem mangrove
Teunom, Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoinit, dan ekosistem mangrove Indrajaya Kabupaten Aceh Jaya.

Pengambilan sampel spesies kerang dilakukan dengan membuat masing-masing 5 plot sampling setiap lokasi
yang berukuran 1 meter x 1 meter, lalu dirusak menggunakan metode destruktif sampling. Kerang yang diperoleh
diidentiﬁkasi untuk diketahui nama spesiesnya. Komposisi kerang di masing-masing lokasi dianalisis dengan
Rumus Komposisi dimodiﬁkasi (Ali, 2011), dengan formulasi.
Jumlah spesies kerang di ekosistem
Komposisi Spesies setiap ekosistem = -------------------------------------------- x 100%
Total spesies ekosistem
Apabila nilai komposisi kerang 80-100% maka komposisinya kerang tinggi, apabila nilai komposisi kerang 50-79%
berarti komposisi kerang sedang, dan apabila nilai komposisi 0-49% berarti komposisi kerang rendah.
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Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Komposisi spesies kerang pada masing-masing ekosistem mangrove di kawasan Pesisir Kabupaten Aceh Jaya,
seperti Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Komposisi Spesies kerang di ekosistem mangrove Aceh Jaya
No

Nama Spesies

Indek Dominansi (%) dan Tingkat Dominansi Lokasi Ekosistem Mangrove
Setia Bakti
Indra Jaya
Sampoinit
Krueng Sabe
Panga
Teunom

ü
ü
-

-

ü

ü

-

-

ü

-

ü

-

1
2
3

Anadara granosa
Anadara pilula
Geloina erosa

ü

ü

4

Geloina coaxan

ü

5

Dosinia sp.

-

6

Anodonta sp.
Indek Komposisi
Komposisi

ü
60
Sedang

40
Rendah

60
Sedang

ü
20
Rendah

-

40
Rendah

Ket.

-

ü
20
Rendah

Komposisi kerang yang terdapat pada masing-masing ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Jaya adalah rendah
sampai sedang. Komposisi terendah keberadaan spesies kerang terdapat di ekosistem mangrove Sampoinit, Krueng Sabe,
Pangan, dan ekosistem mangrove Teunom yang hanya ditemukan hanya satu sampai dua spesies. Sementara itu komposisi
keberadaan mangrove yang sedang terdapat di ekosistem mangrove Indra Jaya, dan ekosistem mangrove Setia Bakti,
masing-masing memiliki tiga spesies.
Kawasan dasar perairan ekosistem mangrove di Kabupaten Aceh Jaya, memiliki kondisi lingkungan yang
bervariasi. Kondisi dasar perairan yang bervariasi ini diduga dapat terjadi variasi komposisi keberadaan spesies kerang di
kawasan dasar perairan dari ekosistem mangrove yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya. Keberadaan kerang hadir di
ekosistem tertentu, tentu disebabkan oleh kondisi lingkungan perairan. Kondisi lingkungan yang dapat menentukan
keberadaan kerang di suatu dasar perairan diantaranya keberadaan substrat dasar perairan, pH, salinitas, dan suhu. Nasution
(2011) yang menyebutkan bahwa keberadaan fauna di dasar perairan disebabkan karena keberadaan substrat dan sumber
makanan dari detritus sebagai sumber makanan dalam hidupnya. Lebih lanjut Sarong (2010) dan Yulianti
(2013)menyatakan bahwa kebanyakan Moluska dengan berbagai spesies yang terdapat di dalamnya hidup di kawasan
payau, dengan salinitas berkisar diantara 0,5%o sampai 30%o.
Disamping itu keberadaan spesies kerang pada setiap kawasan, juga dipengaruhi keberadaan spesies penyusun
ekosistem mangrove di kawasan tersebut terutama Sonneratia sp., Rhizophora sp., Nypa fruticans, dan Acanthus sp.
Tumbuhan ini menghasilkan komponen organik, yang dimanfaatkan oleh biota perairan terutama kerang. Hal ini sesuai
dengan pendapat Ali (2011) yang mengatakan bahwa kawasan ekosistem mangrove di kawasan Pesisir Barat Kabupaten
Aceh Besar didominasi oleh N. fruticans, Sonneratia sp., dan Fimbristilys sp. Kawasan ini hidup berbagai fauna baik fauna
dasar perairan ataupun fauna dalam perairan. Fauna dasar perairan meliputi kerang Geloina, berbagai spesies dari Kelas
Gastropoda terutama Faunus sp., dan berbagai spesies dari Crustacea diantaranya adalah udang galah (Macrobranchium
sp.), dan kepiting bakau (Scylla sp).
Simpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian kerang di kawasan ekosistem mangrove Kabupaten Aceh Jaya adalah
komposisi kerang rendah sampai tinggi.
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Pengabdian
Dosen Perikanan FPIK UTU Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Teupat Barat
Kabupaten Simeulue

D

osen FPIK-UTU Dr. Muhammad Rizal,S.PI., M.Si melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
tentang Pemberdayaan Nelayan Melalui Antraktor Cumi-Cumi Yang Ramah Lingkungan Dan
Bertanggung jawab yang dilakukan di kabupaten Simeulue tepatnya di Teupah Barat Kamis, 28
November 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 4 orang mahasiswa yang diikut sertakan, meliputi Ilham Muryanto,
Syahrul Muhhaaram, Daﬂiamansyah H, dan Setiadi M Noor.
Sebagaimana diamanatkan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang pendidik yang profesional dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, namun karena itu dosen muda FPIK
UTU melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat di Teupah Barat Kabupaten
Simeulue.
Ketua Penelitian Dosen Muda (PDM), Farah Diana, S.Pi., M.Si menyatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai
rasa tanggung jawab seorang pendidik dalam memberikan ilmu kepada masyarakat, kedepan diharapkan
pengabdian masyarakat ini yang terpenting adalah sasarannya tepat di masyarakat” ujarnya, (11/28) siang.
Setiadi M Noor yang merupakan salah satu mahasiswa yang terlibat menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian
masyarakat ini benar-benar mampu membawa dampak yang baik dan pengaruh positif di masyarakat khususnya
kepada masyarakat kepulauan Simeulue dengan penelitian pemberdayaan nelayan melalui Antraktor CumiCumi. Atraktor cumi-cumi ini dibuat dengan kontruksi yang sangat sederhana, yaitu berbentuk seperti kotak
persegi dengan diameter 100 cm dan tinggi 30 cm, menggunakan bahan bambu diikat dengan menggunakan
kawat yang dilengkapi dengan untaian tali ijuk, untaian tali-tali ijuk yang dipasang pada bagian dalam dan luar
atraktor ini berfungsi sebagai tempat cumi-cumi menempelkan telurnya. Lokasi pemilihan pemasangan atraktor
ini ditentukan bersama Panglima Laot Simeulue dan nelayan setempat dengan pemasangan di dalam perairan
dilakukan secara sistem rangkaian yang panjang, dimana satu lokasi dapat dapat terdiri dari sepuluh atraktor
dengan jarak antar atraktor 5 m.

Pelaksanaan kegiatan Dr. M. Rizal sedang berdiskusi dengan nelayan lokal
tentang pemanfaatan atraktor cumi-cumi dalam aktitas menangkap ikan
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Seorang penyelam sedang memasang atraktor
cumi-cumi didasar perairan
Dr. Muhammad Rizal, S.Pi., M.Si Menjelaskan bahwa kegiatan ini disambut baik oleh para masyarakat nelayan
Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, “pemilihan lokasi kami lakukan di kepulauan sesuai dengan habitat cumicumi yang dimana nantinya dapat menjadikan sumberdaya hayati yang baik dan sustainable”.
Sementara itu Edirman Badai selaku dari ketua mitra nelayan kecamatan Teupah Barat, menyampaikan “kegiatan
ini sangat baik dilakukan, menjadikan pengetahuan terhadap masyarakat nelayan terhadap antraktor cumi-cumi,
semoga kedepannya bisa dijalankan dengan baik”. Selama ini kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan
secara berkelompok dalam pelaksanaan penelitian dosen muda pembiayaan dana hibah pengabdian masyarakat
dari Universitas Teuku Umar.

Atraktor cumi-cumi yang telah terpasang didasar perairan serta
dapat langsung digunakan

28-11-2019

09.00 WIB

Simeulue
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Kegiatan Fakultas

Empat DKP di Wilayah Pesisir Barat Aceh Tandatangani MoU dengan FPIK UTU

Dekan dan jajaran dosen FPIK berfoto bersama dalam acara penandatanganan kerjasama dengan
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat

F

akultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar menjalin kerjasama (MoU) dengan
empat Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten di wilayah pesisir barat Aceh. Keempat kabupaten
tersebut meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan

Kabupaten Aceh Selatan. Kerjasama tersebut dilaksanakan atas dasar inisiasi bersama antara instansi pendidikan
tinggi dan pemerintah kabupaten dalam upaya pembangunan dan pemetaan potensi kelautan dan perikanan pada
masing-masing daerah. Selain itu, berbagai upaya kerjasama terus dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar untuk peningkatan mutu Dosen dan Mahasiswa.
Dalam proses penandatanganan kerjasama tersebut, turut dihadiri oleh Dekan FPIK Prof. Dr. M. Ali S., M.Si dan
Wakil Dekan I Dr. M. Rizal, S.Pi., M.Si serta pihak terkait dari DKP pada masing-masing daerah Kabupaten
tersebut yang berlangsung pada instansi masing-masing daerah dalam kurun waktu yang berbeda. Berkas
kerjasama (MoU) ditandatangani oleh Prof. Dr. M. Ali S., M.Si selaku dekan FPIK UTU dengan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan pada setiap daerah kabupaten.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kedepannya agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat
yang baik kepada kedua instansi, serta selalu mendukung penuh bagi Dosen dan Mahasiswa yang melakukan
penelitian, pengabdian dan praktek kerja lapangan, karena selama ini ABDYA selalu menjadi bagian riset
penelitian dosen dan mahasiswa begitu ucapan dari Dekan FPIK UTU. Kolaborasi antar instansi perlu
ditingkatkan dalam hal sumber daya kelautan dan perikanan seperti pengolahan hasil perairan, sosial ekonomi
perikanan, budidaya perairan, pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan demi menjaga
kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri.

19-12-2019

15.00 WIB

DKP Aceh Barat
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Dosen Prodi Ilmu Kelautan FPIK-UTU Memberikan Pelatihan Konservasi
Penyu di Universitas Malikussaleh (kegiatan dosen)

D

osen Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Samsul Bahri, M.Si
menjadi pemateri pada kuliah umum dan pelatihan tentang konservasi penyu. Kegiatan yang
dihadiri sekitar 80 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen ini dilaksanakan di aula

laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh sejak hari Rabu hingga jumat (6-8) November. Penyu
merupakan biota reptil yang hampir seluruh proses kehidupannya dihabiskan di perairan laut. Penyu hanya
menuju ke pantai untuk meletakkan telurnya sebanyak satu hingga lima kali dalam satu musim setiap tahunnya.
Meskipun telah dilindungi melalui perundang-undangan nasional dan internasional, status populasi penyu terus
mengalami penurunan disebabkan ancaman khususnya oleh aktiﬁtas perburuan yang dilakukan oleh manusia.
Salah satu eksploitasi terbesar yang dilakukan terhadap penyu di Aceh adalah pemanfaatan telur penyu sebagai
kebutuhan protein. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melakukan teknik relokasi yang juga diterapkan
oleh para peneliti, dan pegiat lingkungan di Indonesia. Melalui kegiatan kuliah umum dan pelatihan tentang
konservasi penyu, diharapkan mampu merubah paradigma tentang pemanfaatan telur penyu serta melakukan
upaya konservasi penyu khususnya bagi para akademisi dalam lingkup Universitas Malikussaleh untuk dapat
mengembangkan penelitian guna mengembangkan konservasi penyu yang ada di pantai utara Aceh.

Seluruh peserta dan pemateri berfoto bersama dalam kegiatan
pelatihan di Universitas Malikussaleh

06 s/d 8-11-2019

10.00 WIB Universitas Malikussaleh
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M

enemukan cara di luar hal yang biasa atau Thinking out of the box, sangat di tuntut oleh

semua pihak sehingga muncul istilah pemikiran “antimeanstream”. Sebagai mahasiswa

juga dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Kreatif dalam menemukan ide baru dan inovatif dalam
mencari cara-cara baru untuk mensiasati permasalahan yang ada. Menurut para ahli, seseorang yang
kreatif bukanlah selalu menemukan hal baru, namun ia selalu melihat segala sesuatu dengan cara
berbeda dan baru, dan biasanya tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang kreatif, pada umumnya
mengetahui permasalahan dengan sangat baik dan disiplin, biasanya dapat melakukan sesuatu yang
berbeda dari cara-cara yang biasa. Proses kreativitas melibatkan adanya ide-ide baru, bermanfaat,
meskipun kadang tidak dapat diimplementasikan.

Dasar pemikiran diatas yang kemudian memotivasi Setiadi M Noor dkk dalam membentuk suatu
wadah dalam menampung banyaknya ide kreatif dari mahasiswa yang kemudian akan dibimbing
oleh dosen dan juga akan didiskusikan bersama rekan mahasiswa yang memiliki perminatan yang
sama agar ide-ide tersebut dapat direalisasikan supaya tidak menjadi hanya menjadi wacana saja.
Launching rumoh kreatif pada hari Rabu 30 Oktober 2019 dibuka oleh Rektor Universitas Teuku
Umar, Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., MBA di Aula Utama UTU

30-10-2019

09.00 WIB

Aula Utama UTU
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KEBERHASILAN DUA TIM MAHASISWA FPIK DALAM EVENT
UTU AWARDS 2019

S

elain mengikuti kegiatan perkuliahan di
kelas, aktif di UKM atau HMJ di kampus,
masih banyak kegiatan lain yang dapat

L

andasan pemikiran seperti diatas yang

memotivasi Setiadi M Noor dan Miranda

Amalia yang kemudian membentuk

kelompok dalam mengikuti perlombaan UTU Awards

dilakukan untuk mengisi waktu dalam mengasah

2019. Setiadi dkk memperoleh juara ke III kategori

kemampuan bagi mahasiswa selama masa

Perencanaan bisnis dengan judul “Copet Kami

perkuliahan. Salah satunya adalah dengan mengikuti

(Coklat Seupet Ikan Lumi) produk baru perikanan

event perlombaan. Banyak sekali manfaat yang
didapat dari mengikuti event perlombaan

berbasis kearifan lokal yang inovatif dengan
memanfaatkan sagu (Metroxylon sagu) dan ikan lumilumi (Harpadon nehereus) khas Barsela- Aceh”.

diantarannya: menunjukkan bakat yang dimiliki,

Sedangkan Miranda dkk menempati juara harapan II

menguji ide, meningkatkan keberanian dan

dalam Kategori riset unggulan berbasis

kompetensi diri, membuka pikiran menjadi lebih luas,

kewirausahaan, dengan judul “Growin: suplemen

mendapatkan banyak teman berkualitas,

curcumin untuk pertumbuhan dan reproduksi Ikan”.
Event UTU Award berlangsung sejak 20 Juni sampai

meningkatkan mental berkompetisi yang sportif,
menjadi track record yang positif.

30 September 2019 dan malam penganugerahan pada
16 Nopember 2019 di halaman Plaza UTU yang
bertepatan dengan Wisuda UTU ke 10.

16-11-2019

21.00 WIB

Kampus UTU
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10 Panduan Penulisan
Panduan Penulisan Naskah Penelitian dan Pengabdian
Di Buletin Bahtera FPIK
Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Naskah yang diterima adalah naskah yang belum pernah dimuat
atau tidak sedang dalam proses publikasi dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional lainnya. Penulis
harus mengacu petunjuk penulisan di bawah ini ketika mempersiapkan naskah.
FORMAT
Agar naskah dapat dipublikasikan, penulis diharapkan mengikuti format yang telah ditentukan. Naskah termasuk
Abstrak diketik dua spasi pada kertas HVS ukuran A4 (21 cm x 29.7 cm) dengan margin 4 sisi 2 cm, huruf Times
New Roman berukuran 12. Naskah diketik dengan program Microsoft Word (doc). Struktur naskah memuat
Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil, Pembahasan dan Daftar Pustaka. Untuk pengabdian ditambahkan sub
bab keberlanjutan program. Total kata dalam naskah maksimum sebanyak 600-700 kata belum termasuk gambar.
Gambar disajikan di bagian akhir naskah pada lembaran terpisah. Gambar (format JPEG), graﬁk dan tabel
(Microsoft Excel) perlu disertakan dalam ﬁleterpisah untuk mempermudah proses editing. Naskah berupa soft ﬁle
dikirimkan ke alamat e-mail buletin bahtera FPIK.
Bagian Naskah ditulis dalam urutan sebagai berikut:
JUDUL
Nama Peneliti dan anggota (nama lengkap)
Nama penulis korespondensi, cantumkan: nomor telepon , fax , dan E -mail
ABSTRAK
PENDAHULUAN
BAHAN DAN METODE
HASIL
PEMBAHASAN
UCAPAN TERIMA KASIH
RUJUKAN
DETAIL URAIAN NASKAH BAGIAN
Judul. Judul terdiri dari maksimum 15 kata, tidak termasuk kata sambung. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia.
Data penulis. Dicantumkan semua penulis dengan nama lengkap (tidak ada singkatan) dan alamat lengkap
penulis.
Pendahuluan. Tuliskan latar belakang penelitian/pengabdian dan menyebutkan penelitian/pengabdian lain yang
telah dilakukan.
Bahan dan Metode. Bagian Metode harus cukup rinci untuk menjawab beberapa atau semua pertanyaanpertanyaan berikut: (i) Apakah penelitian bersifat eksperimental atau eksplorasi?; (ii) Apakah metode yang
dijelaskan secara cukup rinci sehingga penelitian ini dapat direplikasi?; (iii) Jika penelitian menggunakan metode
peneliti sebelumnya, jelaskan secara singkat metode tersebut. Jika membuat modiﬁkasi metode, jelaskan bagian
yang dimodiﬁkasi; (iv) Nama dan jumlah sampel, bila menggunakan sampel milik pihak lain, cantumkan pemilik
sampel; (v) Lokasi penelitian dan tanggal pengambilan sampel, lokasi dan waktu peneltian; (vi) bila
menggunakan sampel Manusia, harus mengikuti kode etik.
Hasil. Hasil dan Pembahasan harus ditulis secara terpisah. Nyatakan hasil yang diperoleh berdasarkan metode
yang digunakan. Jangan menyantumkan pustaka dalam penulisan hasil.
Pembahasan. Bahas data hasil penelitian/pengabdian yang dilakukan dengan membandingkan data dari
penelitian/pengabdian lainnya atau sebelumnya. Kemukakan kesamaan, perbedaan, dan keunikan hasil
penelitian. Jelaskan prospek dari hasil penelitian untuk penelitian berikutnya. Akhiri pembahasan dengan
kesimpulan.
Ucapan terima kasih. Menyantumkan sumber dana (Lembaga, tahun kontrak) dan kepada siapa hibah dana
tersebut diberikan. Nama orang atau pihak yang membantu penelitian/pengabdian ini.
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Rangkaian Kegiatan
Dekan FPIK UTU Tandantangani MoU kerjasama dengan Dinas kelautan dan Perikanan Aceh Barat –
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar melakukan penandatanganan
kesepahaman kerjasama (MoU) dengan dinas kelautan dan perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat.
Penandatanganan ini berlangsung di komplek perkantoran DKP Kabupaten Aceh Barat yang disambut secara
langsung oleh Bapak kepala dinas Muhammad Ali Tauﬁk S.Si, MM pada kamis (19/12). Kegiatan ini juga turut
dihadiri oleh beberapa dosen yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
(more news: http://fpik.utu.ac.id/posts/read/dekan-fpik-utu-tandantangani-mou-kerjasama-dengan-dinaskelautan-dan-perikanan-aceh-barat)
Rumoh Kreatif FPIK Sharing Motivasi di SOS CHILDREN'S VILLAGE – Minggu 24 November, Upaya
meningkatkan kreatiﬁtas dan inovasi dalam pendidikan Rumoh Kreatif FPIK melaksanakan kegiatan Sharing
Motivasi Kuliah dan Santunan di SOS CHILDREN'S VILLAGE Taruna Meulaboh Desa Lapang Kabupaten
Aceh Barat.
(more news: http://fpik.utu.ac.id/posts/read/rumoh-kreatif-fpik-sharing-motivasi-di-sos-childrens-village)
Stand FPIK Raih Juara 2 Pada EXPO Kewirausahaan Tahun 2019 – Inkubator Bisnis Teknologi Universitas
Teuku Umar (IBT - UTU) menggelarkan EKPO KEWIRAUSAHAAN yang pertama pada tahun 2019 di halaman
Rektorat Universitas Teuku Umar, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Fakultas yang ada dilingkup Universitas
Teuku Umar.
(more news: http://fpik.utu.ac.id/posts/read/stand-fpik-raih-juara-2-pada-expo-kewirausahaan-tahun-2019)
2 Proposal FPIK Lolos Nominasi 5rd UTU Awards Tahun 2019 – Dua proposal FPIK UTU berhasil lolos pada
2 nominasi perlombaan 5rd UTU Awards. Adapun nominasi yang lolos diantaranya : Kategori Perencanaan Bisnis
atas nama ketua kelompok Setiadi M Noor “COPET KAMI (Coklat Seupet Ikan Lumi) Produk Baru Perikanan
Berbasis Kearifan Lokal yang Inovatif dengan memanfaatkan Sagu (Metroxylon sagu) dan Ikan Lumi-Lumi
(Harpadon nehereus) Khas Barsela- ACEH”, dan Kategori Riset Unggulan Berbasis Kewirausahaan atas nama
ketua kelompok Miranda Amalia “Growin: Suplemen Curcumin untuk Pertumbuhan dan reproduksi Ikan”. Rabu,
6 November 2019 pada pengumuman yang terpublikasi dilaman http://awards.utu.ac.id/ menjabarkan 4
Nominator terbaik dari 4 kategori yang di lombakan dalam UTU Awards.
(more news: http://fpik.utu.ac.id/posts/read/2-proposal-fpik-lolos-nominasi-5rd-utu-awards-tahun-2019)
FPIK UTU Gelar FGD Renstra Di Takengon - Demi meningkatkan kualitas kinerja Fakultas dalam
menjalankan tugas masing – masing, FPIK UTU mengadakan Focus Group Discussion Rencana Kerja Di
Takengon untuk 4 tahun kedepan, dalam hal ini dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Ir. Alﬁzar, DAA Selaku Wakil
Rektor I Bidang Akademik. (more news: http://fpik.utu.ac.id/posts/read/fpik-utu-gelar-fgd-renstra-di-takengon)
Team FPIK UTU Meninjau Lokasi Yang Bakal Dijadikan Lab Alam di Desa Peunaga Rayeuk - Desa
Peunaga Rayeuk adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Meurebo. Desa ini terletak kawasan pesisir yang
memiliki keunikan tersendiri yakni sebuah kampung yang terletak dipinggir laut dan masih sangat cocok untuk
dikembang sebagai desa wisata di Kabupaten Aceh Barat. Tak hanya sekedar untuk tujuan wisata, Desa Peunaga
Rayeuk juga akan menjadi tempat belajar serta penelitian mahasiswa/i dan dosen FPIK UTU dalam
pengembangan khususnya di sektor perikanan. Perkampungan yang berjarak ±3 KM dari Kampus Universitas
Teuku Umar tersebut sangat cocok untuk dijadikan kawasan penelitian. Beberapa dosen di FPIK UTU sudah
sering melakukan penelitian dengan mahasiswa serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian di Desa ini.
(more news: http://fpik.utu.ac.id/posts/read/team-fpik-utu-meninjau-lokasi-yang-bakal-dijadikan-lab-alam-didesa-peunaga-rayeuk)
Seminar Nasional dan Rapat Kerja HIMAPIKANI Wilayah I Sumatra - Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Kerja HIMAPIKANI
Wilayah I Sumatra dengan tema “Penerapan Generasi Milenial Perikanan Untuk Kelautan dan Perikanan
Di Masa Depan Pada Era Revolusi Industry 4,0” di Kampus Universitas Teuku Umar. (more news:
http://fpik.utu.ac.id/posts/read/seminar-nasional-dan-rapat-kerja-himapikani-wilayah-i-sumatra)
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Sumbang
Saran
Hanuddin, S.Pi., M.Sc/Wakil Dekan II FPIK
Selamat atas terbitnya Buletin Bahtera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku
Umar (FPIK UTU). Sesuai dengan jargonnya "berlayar membangun negeri", diharapkan Buletin
Bahtera FPIK UTU dapat memberi sumbangsih pemikiran secara nyata bagi masyarakat untuk
membangun perikanan dan kelautan di Barat Selatan Aceh khususnya dan di Indonesia pada
umumnya

Nabila Ukhty, S.Pi., M.Si/Dosen Prodi Perikanan FPIK
Alhamdulillah dan selamat untuk penerbitan Edisi Perdana Buletin Bahtera Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan. Besar harapan kami agar buletin ini menjadi wadah informasi kegiatan dosen,
mahasiswa maupun staf di lingkup FPIK dan menjadi wadah menyalurkan bakat menulis bagi para
civitas akademika FPIK. Hadirnya buletin ini menjadi penyemangat dan warna baru di lingkungan
FPIK tercinta. Salam biru salam bahari, semoga FPIK jaya selalu.
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