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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganilis tingkat dominansi, keanekaragaman dan keseragaman kerang.
Pengambilan data dilakan di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh yang dilakana pada Bulan
Februari sampai Juni 2020. Teknik pengambilan sampel secara Purposive Sampling dan titik pengambilan sampel
dibagi dalam dua stasiun. Hasil penelitian ini menujukan tingkat dominansi rendah, tingkat keanekaragaman
sedang, dan tingkat keseragaman adalah tinggi.
Kata Kunci: Dominansi, Kerang, Setia Bakti
1. Pendahuluan
Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabuapten Aceh Jaya adalah Kecamatan Setia Bakti. Kecamatan ini
2
memiliki luas 629 Km ,juga merupakan Kecamatan yang paling luas di Kabupaten Aceh jaya. Pada kawasan pesisir
Setia Bakti banyak terdapat biota perairan seperti Moluska, Crustacea dan lainnya (Hermi, 2020). Kehadiran
kerang salah satunya dipengaruhi ketersediaan makanan yang terdapat pada suatu habitat (Sumich, 1992). Habitat
utama kerang yakni di perairan pantai yang memiliki pasir berlumpur dan perairan yang relatif tenang. Pada
umumnya, kerang hidup mengelompok dan terbenam dalam pasir berlumpur. Beberapa kerang hidup pada substrat
yang lebih keras seperti lempung, kayu, atau batu (Umagap, 2018). Penelitian bertujuan untuk mengkaji tingkat
Dominansi, Keanekaragaman dan tingkat Keseragaman Kerang pada Kawasan Pesisir Kecamatan Setia Bakti
Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, waktu pengambilan sampel
dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2020. Data diambil di Gampong Lhok Timon sebagai stasiun 1 dan
Gampong Lhok Geulumpang sebagai stasiun 2 dengan teknik Purposive Sampling, pengulangan pengambilan data
dilakukan sebanyak 5 kali. Analisis data yang dilakukan adalah tingkat dominansi, Keanekaragaman dan
keseragaman
3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 7 spesies kerang Tabel 1, dan Faktor
lingkungan pada Tabel 2.
Tabel 2. Faktor Lingkungan pada lokasi penelitian 1. Spseies kerang yang ditemukan di Kecamatan Setia Bakti
No

S p e is e s

ST1

ST2

Sebanyak 7 spesies kerang yang terdapat pada kawasan
pesisir Setia Bakti (Tabel 1), ditemukan 4 spesies pada
1
G e lo in a e ro sa
ü
Stasiun
1 dan 3 spesies ditemukan di Stasiun 2. Jenis
2
G e lo in a b a n g a le n sis
ü
kerang yang ditemukan di stasiun 1 merupakan habitat
3
G e lo in a e x p a n sa
ü
yang dapat ditoleran pada stasiun tersebut akan tetapi
jenis kerang ini tidak dapat mentoleransi faktor
C e n tro c a rtid a
4
ü
ro su le n ta
lingkungan pada staisun 2. Sedangkan jenis kerang yang
terdapat pada stasiun 2 tidak dapat mentoleransi faktor
5
T h r a c isap
ü
lingkungan pada staisun 1. Spesies Centrocardita
6
B r a c h i d o nst p
es
ü
rosulenta, Thracia sp, dan Dosinia sp hidup dengan
7
D o s i n isap
salinitas diatas 30 ‰. Spesies Centrocardita rosulenta
ü
tidak dapat ditemukan pada habitat dengan kondisi
Tabel 2. Faktor Lingkungan pada lokasi penelitian
dengan kisaran salinitas dibawah 30 ‰, (Obis, 2020).
Sedangkan kerang dari jenis Geloina banyak ditemukan
S t a siu n S u h u S a lin it a s p H A ir p H T a n a h pada perairan payau dengan kisaran salinitas antara 12-28
1
3 1 oC
7 .6
5 .9 6
ppt, akan tetapi jenis kerang Geloina juga dapat bertahan
2
2 9 oC
20 ‰
7 .4
4 .1 2
hidup pada perairan dengan kisaran salinitas 3-10 ‰,
(Suryono, 2015; Ahmadi, 2013; Agustini, 2016; Sarong et
al., 2019, Hermi, et al., 2021).
3
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3

Tingkat dominansi, keanekaragaman dan keseragaman kerang pada Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh
jaya akan disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Tingkat dominansi, keanekaragaman dan
keseragaman kerang pada Kecamatan Setia Bakti
Tingkat dominansi kerang pada kecamatan Setia Bakti adalah rendah
dengan nilai indeks 0.20, tingkat keanekaragaman kerang adalah sedang
dengan nilai indeks 1.72, sementara itu tingkat keseragaman kerang
adalah tinggi dengan nilai 0.88. Dari hasil ini dapat kita liat bahwa tidak
ada spesies yang mendominasi pada Kawasan pesisir Kecamatan Setia
Bakti, hal ini mengakibatkan keseragaman populasi kerang tinggi.
Insaﬁtri, 2010 menyatakan “semakin kecil nilai indeks keanekaragaman
(H') maka indeks keseragaman (E) juga akan semakin kecil, yang
mengisyaratkan adanya dominansi (C) suatu spesies terhadap spesies
lain”.
Gambar 2. Tingkat dominansi, keanekaragaman dan keseragaman kerang
pada stasiun 1 dan stasiun 2
Berdasarkan gambar 2 menunjukan bahwa dominansi pada stasiun
1 dan 2 adalah 0,42 dan 0,36 yang menujukan tingkat dominansi rendah.
Kondisi ini menggambarkan tidak ada suatu spesies yang mendominasi
pada kedua stasiun tersebut. Keanekaragaman pada staisun 1 dan 2 adalah
0,99 dengan tingkat keanekaragaman rendah dan 1,06 yang menyakan
tingkat keanekaragaman sedang. Untuk keseragaman pada stasiun 1 dan 2
adalah 0,71 dan 0,96 yang menunjukan tingkat keseragaman tinggi.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa,
tingkat Dominansi kerang pada kecamatan Setia Bakti adalah Rendah
dengan Indeks 0,20. Untuk tingkat Keanekaragaman kerang adalah sedang dengan Indeks 1,72. Sedangkan tingkat
keseragaman adalah tinggih dengan Indeks 0,88.
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4 Pengabdian
Pembinaan BEM FPIK UTU Pada Waktu Covid-19
Oleh
1
2
Prof. Dr. M. Ali S, M. Si dan Asri Mursawal
1
2
Dekan FPIK UTU, Dosen FPIK UTU Meulaboh
Pendahuluan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan salah satu organisasai mahasiswa (ormawa), yang terdapat di
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar. BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU,
memiliki anggota dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Perikanan, Akuakultur, Sumberdaya Akuatik, dan
mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan.
Setiap BEM memiliki struktur kepengurusan, sebagai pengurus pada masa periode tertentu. BEM FPIK
Periode 2020-2021 telah dilakukan pelantikan pada Bulan Maret 2020, dengan struktur pengurus terdiri dari
Pengurus Harian, dan Bidang masing-masing.
Pada masa Covid-19 Tahun 2020, kegiatan pembinaan BEM FPIK tetap berjalan. Kegiatan pembinaan
dilakukan secara daring, dengan berbagai aktivitas. Aktivita yang dilakukan diantaranya melalui Latihan
Kepemimpinan Managemen Mahasiswa, dan melalui Talk show Milenial.
Tujuan pengkajian adalah mengkaji cara pembinaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dalam masa Covid-19. Manfaat yang
diperoleh dari kegiatan ini diantaranya menjadi informasi pembinaan sumberdaya manusia terutama di FPIK UTU
Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.
Pola Pembinaan BEM FPIK
Pola pembinaan BEM FPIK pada masa Covid-19 melalui Latihan Kepemimpinan Managemen Mahasiswa 28
September 2020 secara langsung dan daring, dan melalui Talk Show Milenial Trik lolos PKM pada 4 Oktober 2020
yang dilakukan dengan secara daring. Aktivitas yang dilakukan oleh BEM FPIK, tentang seminar dan workshop
kepemimpinan secara daring dan luring, yang diikuti oleh pengurus dan anggota BEM FPIK.
BEM FPIK menghadirkan narasumber, baik Dekan FPIK dan narasumber yang berasal dari UTU maupun dari
luar UTU. Narasumber diundang dari BEM IPB University, BEM Universitas Mulawarman Samarinda, BEM dari
USM Malaysia, dan Unram Mataram. Masing masing narasumber diberi waktu penyampaian selama 30 menit,
dan setelah semua menyampaikan materi maka dilakukan dialogis.
Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pembinaan Badan Eksekutif Mahasisws Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku
Umar, menghadilkan berbagai hasil dan rencana kegiatan, yang dilakukan melalui upaya berikut.
1. Pembekalan melalui LKMM
1.1 Penyampaian materi inti
Dekan FPIK Prof. Dr. M. Ali S., M. Si., sebagai pembimbing dan pembina BEM FPIK memaparkan materi
keorganisasian secara langsung dalam kegiatan LKMM Tanggal 28 September 2020 diantaranya adalah sebagai
berikut.
1). Memaparkan cara menangani administrasi organisasi, dan cara mendelegasikan tugas kepada
penanggung jawab bidang.
2). Generasi muda sebagai sumber kekuatan bangsa sebagai calon pemimpin masa depan, perlu
menyiapkan diri sejak dini melalui tugas pokok dan fungsi organisasi
3). Tekuni kegiatan dalam organisasi, karena melalui pemahaman berorganisasi diperoleh ilmu
4). Pengalaman berorganisasi tidak pernah diperoleh di ruang kuliah.
5). Belajar dan dapatkan ilmu dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat diterapkan di
masyarakat
6). Perlu adanya penyusunan program kegiatan yang terencana dan sistematis
1.2 Kegiatan Ketua BEM
Ketua BEM FPIK Setiadi Noer membekali peserta dengan berbagai materi organisasi diantaranya sebagai
beriku.
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1).Organisasi sebagai kumpulan Orang yang memiliki tujuan
2).Melalui organisasi kita mempersiapkan diri sebagai abdi masyarakat
3).Berorganisasi mendidik Kita menjadi manusia bekerja sosial untuk terjun dalam Masyarakat.
2. Pembinaan melalui Talkshow
Kegiatan pembinaan melalui Talkshow Milenial BEM FPIK pada Tanggal 4 Oktober 2020 secara daring,
diantaranya mengetengahkan sebagai berikut.
2.1 Pengarahan secara daring
Kegiatan ini dilaksanakan Dekan FPIK UTU M. Ali S melalui arahan dan pembelajaran:
1). PKM salah satu kegiatan aktivitas mahasiswa dalam Tridarma Perguruan Tinggi dengan melakukan
penelitian atau pengabdian
2). Perlu kiat khusus untuk lolos PKM pada tingkat nasional bersaing bersama teman lain dinusantara
3).Pilih topik Penelitian atau topic Pengabdian untuk kegiatan PKM sesuai kondisi
4). Topik penelitian atau topic pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat.
2.2 Penyajian Ketua BEM
Ketua BEM FPIK Setiadi Noer menyampaikan secara edukasi
1). Rumah kreatif memiliki banyak inspirasi untuk dimunculkan Ide yang bermanfaat untuk PKM
2). Banyak ide kreatif dari FPIK yang perlu dikembangkan dalam kehidupan mendatang
3). PKM tanpa adanya ide yang cemerlang tidak akan terwujud
2.3 Berbagi Pengalaman
Berbagi pengalaman dari pengurus BEM yang terdapat di fakultas Perikan dan Kelautan diluar UTU,
menyampaikan sebagai berikut.
1). Trik mendapat PKM yang berturut2 dari pengalaman mereka pengurus BEM IPB dipaparkan secara
mendetil
2). Pengurus BEM Unmul dan Pengurus BEM Unram memberikan kiat untuk BEM FPIK UTU, cara lolos
PKM pada tingkat nasional.
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Dekan Lantik Dua Kepala Laboratorium Lingkup FPIK
UTU
Dekan FPIK UTU Prof. Dr. M. Ali S., M.Si melantik dua Kepala Labotarium
Lingkup Fakultas untuk periode 2020-2024, bertempat di Gedung Akademik
FPIK pada Selasa 15 Desember, Kepala Laboratoriun tersebut adalah Ibu
Nurul Najmi, S.Kel, M.Si. Sebagai Ka. Lab Kelautan Terpadu dan Bapak
Mahendra, S.Pi, M.Si. Sebagai Ka. Lab Perikanan Terpadu.
Prof Ali menyampaikan beberapa harapan terkait fungsi labotarium FPIK
agar dapat digunakan secara maksimal sebagai tempat pelaksanaan pratikum
mata kuliah dilingkup FPIK. Dengan adanya laboratarium tersebut
kedepannya diharapkan semua prodi yang ada dilingkup FPIK UTU dapat
berkoordinasi dengan baik dengan kepala labotarium terkait pelaksanaan praktikum perkuliahan.
Pimpinan lingkup FPIK yang turut hadir pada acara tersebut diantarannya Wakil Dekan I Bapak Dr.
Muhammad Rizal, S.Pi., M.Si., Kepala Tata Usaha Salman Rusly, SKM., M.Epid, Kepala Subbagian
Akademik Athaillah.SE.,M.Si, Kepala Subbagian Keuangan Seri Mulyani.S.Si, Ketua DW FPIK Rohani Ali,
Kaprodi dan Sekretaris Prodi dilingkup FPIK serta turut disaksikan oleh jajaran dosen dan Tendik.
Laboratorium menjadi elemen penting dalam menunjang aktiﬁtas perkuliahan karena fungsinya untuk melengkapi
teori yang sudah diberikan dibangku perkuliahan, praktikum ini lebih dalam pengaplikasian secara teknis dan
penerapan beberapa metode yang tentunya sulit dilakukan diruang perkuliahan, laboratorium tersebut selain
menyelengarakan praktikum di dalam ruangan juga memfasilitasi praktikum diluar ruangan seperti praktikum
lapang dan ﬁeltrip.

Rektor UTU Lantik 20 Tenaga Pengajar Baru FPIK
Sebanyak dua puluh (20) orang tenaga pengajar baru pada Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan dilantik dan melakukan sumpah/janji Pegawai
Negeri Sipil secara resmi oleh rektor Universitas Teuku Umar, Prof. Dr.
Jasman J, S.E, MBA di ruang aula Gedung Kuliah Terintegrasi, Kampus
UTU, Rabu (30/12/2020). Para dosen yang dilantik merupakan dosen baru
yang telah lulus pada program penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada
tahun 2018.
Pengambilan sumpah dan janji PNS merupakan pengejawantahan dari
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal
66 ayat 1, yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 39 ayat 1 bahwa
setiap Calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan
sumpah/janji. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Teuku Umar menyampaikan beberapa pesan dan
nasihat kepada para PNS yang telah dilantik agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara
dengan baik dan ikhlas.
Sejumlah dosen yang baru mengucap sumpah tersebut juga mengatakan bahwa sumpah ini akan terus
terukir didalam hati dan pola pikir sebagai Aparatur Sipil Negara dalam mengambil tindakan dan memberi contoh
yang baik dikalangan mashasiswa, rekan kerja maupun masyarakat. Karakteristik seorang Aparatur Sipil Negara
dalam bertutur kata dan bertindak secara tidak langsung akan diamati oleh masyarakat dan menjadi penilaian moral
terhadap institusi.

Volume II Edisi I, 2021

Kegiatan Fakultas 7

Evaluasi Kawasan TWA, FPIK-UTU, BKSDA Aceh dan WCS-IP Lakukan Penelitian di
Kepulauan Banyak
Dalam upaya mengevaluasi kawasan Taman Wisata Alam
(TWA) Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. FPIK UTU,
BKSDA Aceh dan WildLife Conservation Society Indonesia
berkerja sama melakukan kegiatan penelitian ekologi dan sosial
ekonomi. Sebanyak lima orang dosen FPIK UTU ikut serta dalam
penelitian tersebut. Kegiatan ini juga melibatkan beberapa orang
mahasiswa FPIK UTU.
Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak selasa 18 Januari sampai rabu 27 Januari 2021 Kajian penelitian yang
dilakukan terbagi atas empat pendekatan meliputi kajian terhadap ekosistem terumbu karang dan ikan karang,
ekosistem padang lamun, ekosistem mangrove dan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang ada di Kepulauan
Banyak.
Dekan FPIK UTU Prof. Dr. M. Ali, S, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan kajian ilmiah terhadap kawasan
ini dianggap sangat penting karena mendukung dalam upaya pembaharuan data dan evaluasi dampak pembentukan
kawasan terhadap ekologi dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mendukung
stakeholder dan pemangku kebijakan lainnya dalam upaya pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir
khususnya pada wilayah TWA Kepulauan Banyak.

10 Orang Lulusan, FPIK UTU Adakan Yudisium Sarjana Ke 10
Pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Teuku Umar Prof. Dr. M. Ali S., M.Si menggelarkan
yudisium sarjana ke 10 di Aula Gedung Terintegrasi dengan tema
“Menjadi Lulusan FPIK yang Memiliki Keilmuan dan Berdaya
saing Tinggi”, Jumat/29 Januari 2021. Yudisium ini juga turut
mengundang Wakil Rektor I, Senat FPIK dan Para Ketua Prodi
lingkup FPIK. Adapun lulusan terpuji adalah Surya Bima Ridho
Muthaqin, Tauﬁk Akbar, Lina Wati, Asmidar Suhra, dan Arief
Faizin, namun yang lainnya mereka lulusan dengan predikat sangat
memuaskan. Dalam sambutan singkat Dekan selamat kepada para yudisium “Kami berharap lulusan pada hari ini
menjadi para perikanan muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi insan-insan yang sukses
dalam masyarakat. Jagalah almamater tunjukkanlah diri anda sebagai orang yang berilmu dan berkarakter”.
Adapun sambutan singkat dari Surya Bima Ridho Muthaqin perwakilan dari mahasiswa yudisium juga mengucapkan
terima kasih kepada pimpinan Fakultas, Bapak Ibu dosen dan seluruh civitas akademik di lingkungan FPIK UTU, yang
senantiasa membantu baik dalam bidang akademik, proses registrasi, bantuan di bidang organisasi kegiatan mahasiswa dan
atas segala dukungan pada kegiatan-kegiatan lainnya selama ini. Pada saat kami kuliah mungkin ada hal-hal buruk yang kami
lakukan yang juga menyakiti hati para bapak ibu dosen, disini kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami sudah
menganggap Bapak Ibu dosen seperti keluarga kami sendiri, kami memohon maaf karena Keberhasilan kami tidak lepas dari
dukungan dan bimbingan seluruh civitas FPIK UTU.
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Rumoh Kreatif bersama BEM FPIK UTU Gelar “The Next
Generation Teuku Umar University”
The Next Genaration Teuku Umar University yang
diselenggarakan secara online melalui Aplikasi Zoom Meet oleh
Romoh Kreatif FPIK-UTU di bawah naungan Badan Eksekutif
Mahasiswa FPIK-UTU, menghadirkan (3) tiga pemateri keren
yang handal dibidangnya yaitu Rahmat Dilta Harahap (Peraih
Pendanaan PKM 2019, Mahasiswa Berprestasi UTU Terbaik I
2020), Setiadi M Noor (Peraih Pendanaan PKM 2019, Mahasiswa
Berprestasi UTU Terbaik II 2020), dan Fedia Rizkita (Juara
Favorit PKM 2020, Mahasiswa Berprestasi UTU Terbaik 2 2019),
Dalam hal ini mengusung tema “Tips dan Trik Mahasiswa Berprestasi serta Strategi Lolos Pendanaan Program
Kreatiﬁtas Mahasiswa” (Minggu, 24 Januari 2021). The Next Genaration Teuku Umar University ini diikuti oleh
250 orang mahasiswa dari berbagai program studi dan Fakultas di Universitas Teuku Umar yang dilakukan secara
daring menggunakan aplikasi ZOOM Meet.
Dalam sambutannya Setiadi M Noor (Ketua BEM FPIK UTU) Sekaligus Founder Rumoh Kreatif),
mengucapkan sapaan terimakasih terhadap panitia penyelenggara serta tamu undangan yanng hadir dalam
kegiatan seperti Wakil Rektor UTU, Dekan FPIK UTU serta Keluarga besar FPIK UTU yang turut hadir dalam
kegiatan The Next Genaration Teuku Umar University ini. Ucapan Terimakasih juga disampaian oleh Ketua
Panitia bidang pengkaderan Rumoh Kreatif FPIK Universitas Teuku Umar, Syahrul Muhharram Apresiasi kepada
teman-teman yang telah melaksanakan kegiatan yang turut andil dalam menyukseskan kegiatan The Next
Genaration Teuku Umar University, sehingga kegiatan ini bisa memberkan motivasi serta inspirasi untuk
senantiasa lebih bnayak lagi yang mengkuti langkah jejak pemateri.

Teliti Terumbu Karang, Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan Lakukan Monitoring di
TWA Kepulauan Banyak
Sebanyak satu orang mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Teuku Umar (UTU)
mengikuti kegiatan monitoring sumber daya laut di kawasan Taman
Wisata Alam (TWA) Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Mahasiswa atas nama Silﬁa Ramadia tersebut terlibat bersama 16
peneliti lainnya yang berasal dari Pusong Diving Club – Aceh Barat
Daya, Universitas Syiah kuala dan Wildlife Conservation Society
Indonesia Program. Kegiatan monitoring ini diselenggarakan atas
kerjasama FPIK UTU, BKSDA Aceh dan Wildlife Conservation
Society Indonesia Program yang melibatkan setidaknya 17 orang
peneliti yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan seperti
ekologi terumbu karang dan ikan karang, ekologi padang lamun, ekologi mangrove serta sosial dan ekonomi
masyarakat pesisir. Kegiatan monitoring berlangsung selama tujuh hari yakni 18-25 Januari.
Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Kepulauan Banyak merupakan sebuah gugusan pulaupulau dan perairan yang terletak di Samudera Hindia bagian barat Pulau Sumatera, Provinsi Aceh. Berdasarkan
keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 103/MenLHK-II/2015
tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 865/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014
Tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, TWA Kepulauan Banyak memiliki luas sekitar
255.585,39 hektar, dengan luas perairan mencapai 228.182,86 hektar (89,3% dari luas kawasan) dan luas daratan
mencapai 27.402,53 hektar atau 10,7% dari luas kawasan. Besarnya proporsi perairan dan karakteristik dasar
kawasan sebagai wilayah kepulauan menyebabkan TWA Kepulauan Banyak juga sering disebut sebagai TWA
Laut yang terpadu dengan kawasan konservasi darat
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34 Mahasiswa PS-IKL Melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Seluruh Aceh

Sebanyak 34 orang mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan siap
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) yang tersebar
pada tujuh instansi diseluruh Provinsi Aceh. Instansi tersebut meliputi
WCS Aceh Program, FFI Aceh Program, Kelompok Konservasi Penyu
Panga, Aceh Jaya, Kelompok Konservasi Penyu Lamp'uuk, Aceh Besar
serta Balai Benih Ikan Pantai Kabupaten Simelue, Kabupaten Singkil
dan Ujong Batee, Aceh Besar. Kegiatan pelepasan mahasiswa KKP
dilakukan secara daring dan luring oleh Wakil Rektor III Universitas
Teuku Umar Dr. Mursyidin Zakaria, turut hadir pula Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Dr. M. Ali S,
M.Si serta Ketua Jurusan Ilmu Kelautan Mohamad Gazali, M.Si.
Kegiatan KKP nantinya akan berlangsung selama sekitar 30 hari dimana para mahasiswa akan melaksanakan
berbagai kegiatan lapangan berdasarkan keilmuan yang telah diperoleh di ruang kelas. Topik kegiatan yang telah
disiapkan oleh mahasiswa juga beragam sesuai dengan lokasi pelaksanaan kegiatan KKP tersebut. Dengan adanya
pelaksanaan kegiatan KKP ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memantapkan keilmuan para mahasiswa
khususnya dibidang lapangan sehingga dapat membentuk mental keilmuan yang lebih cakap guna mempersiapkan
diri dalam lingkungan kerja kedepan

JURUSAN ILMU KELAUTAN FPIK-UTU MEMPERKENALKAN EKOLOGI DAN GENETIKA
PENYU MELALUI WEBINAR SERIES II
Jurusan Ilmu Kelautan FPIK UTU
melaksanakan Webinar Series II pada hari sabtu
(26/9) yang diselenggarakan menggunakan
platform daring ZOOM Meeting. Kegiatan Webinar
Series II ini dihadiri oleh para Akademisi, Peneliti
NGO, mahasiswa dari berbagai Universitas yang
ada di seluruh Indonesia. Tema yang angkat pada
webinar kali ini cukup menarik dimana materi yang
disampaikan adalah Ekologi dan Peran Studi
Genetik Penyu di Indonesia yang disampaikan oleh
Samsul Bahri, S.Kel, M.Si. Beliau merupakan
dosen pengajar pada Jurusan Ilmu Kelautan FPIK Universitas Teuku Umar.
Dalam pemaparan, beliau menjelaskan bahwa Penyu adalah hewan reptilia laut yang bersifat migratory species.
Beliau menjelaskan bahwa terdapat 7 spesies Penyu di Dunia dan hanya 6 spesies yang bermigrasi di wilayah
Indonesia. Dalam kegiatan Webinar Series II, mahasiswa dari berbagai Universitas Antuasias berdiskusi secara
virtual dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh narasumber. Ketua program Studi Ilmu
Kelautan, Mohamad Gazali, menyatakan bahwa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Narasumber yang sudah
bersedia membagi pengalaman riset kepada mahasiswa sehingga kedepan mahasiswa bisa mengimplementasi ke
dalam tugas akhir.
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KETERBATASAN TIDAK MEMUDARKAN SEMANGAT ULFA MENYELESAIKAN STUDI

Ulfa Zaleha merupakan salah satu mahasiswi dari sekian banyak civitas berprestasi pada Program Studi
Akukultur FPIK UTU, Ulfa (sapaan akrabnya) adalah mahasiswa angkatan 2016 yang juga merupakan angkatan
pertama pada Program Studi tersebut, tiba saatnya ulfa untuk mengikuti prosesi Upacara Wisuda yang
dilaksanakan pada tanggal 08-10 Maret 2021 di halaman Gedung Kuliah Terintegrasi (GKT), Kampus UTU
dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan wabah Covid 19 yang belum sepenuhnya pergi dari wilayah
Indonesia. Ulfa yang tergabung dalam 792 lulusan yang mengikuti prosesi wisuda dengan khidmad, seluruh
rangkaian acara diikutinya dengan penuh semangat dan tidak kenal lelah. Walaupun dia sedang dalam keadaan
sakit tapi dia tetap ikut dalam kegiatan upacara tersebut. Ulfa mengendap penyakit Lupus (Lupu eritematosus)
yang mengakibatkan dia tak sanggup berjalan sehingga untuk menghadiri upacara tersebut dia menggunakan kursi
Roda.
Semangat ulfa patut untuk dicontoh walaupun badan tidak dalam keadaan sehat, tapi semangat untuk
menyelesaikan Studinya di Prodi Akukulttur sangatlah tinggi. Ulfa behasil lulus predikat Sangat Memuaskan
dengan IPK 3,50 dalam skala 4,00. Ulfa merupakan mahasiswa aktif dan kreatif yang pernah meraih Juara
Harapan 2 kategori riset unggulan berbasis kewirausahaan di acara UTU Awards ke-5 Tahun 2019. Ia juga pernah
pernah menjadi asisten disebagian besar kegiatan Praktikum Mata Kuliah Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, aktif dalam berbagai kegiatan organiasi mahasiswa. Menurut kabar terbaru dari keluarga Ulfa ketika
dihubungi oleh Tim buletin FPIK UTU keadaanya sudah berangsur membaik “Alhamdulillah keadaan Ulfa mulai
membaik dibandingkan sebelumnya, ulfa kini melalukan perawatan jalan saja” Ujar Ayah Ulfa.
Sebagai informasi tambahan, menurut hasil penelitian salah satu Psikolog ternama di Indonesia yaitu Dra.

Kasandra Putranto, masyarakat saat ini lebih memilih untuk mengucapkan ucapan lekas sembuh melalui gadget,
tanpa menjenguk orang yang sakit tersebut secara langsung. Padahal bertatap muka, dan memberikan support
langsung kepada orang yang sakit dapat membantu menyembuhkan pasien. “Walau kemajuan teknologi ini
banyak yang memberikan dampak positif, namun kondisi tersebut kadang membuat kita lupa dengan orang-orang
terdekat kita (keluarga, pasangan, dan sahabat) yang sedang sakit dan membutuhkan perhatian khusus ketimbang
gadget yang dimiliki,” Kasandra mengimbau jika mengetahui ada orang terdekat yang sedang sakit maka
sempatkan untuk menjenguk atau memberikan perhatian agar cepat pulih dari sakit yang menderanya. Mari semua
civitas akademika UTU kita menjengguk Ulfa agar menjadi motivasi dan semangat bagi ulfa untuk dapat segera
beraktiﬁtas seperti sedia kala.
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PANDUAN PENULISAN NASKAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN DI BULETIN BAHTERA FPIK
A. DETAIL URAIAN NASKAH BAGIAN PENELITIAN (Maksimal 600 Kata termasuk tabel)
B.1. Judul. Judul terdiri dari maksimum 15 kata, tidak termasuk kata sambung. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia.
B.2. Data penulis. Dicantumkan semua penulis dengan nama lengkap (tidak ada singkatan) dan alamat lengkap
penulis.
B.3. Pendahuluan. Tuliskan latar belakang penelitian/pengabdian dan menyebutkan penelitian/pengabdian lain
yang telah dilakukan.
B.4. Bahan dan Metode. jelaskan; (iv) Nama dan jumlah sampel, (v) Lokasi penelitian, lokasi dan waktu peneltian;
B.5. Hasil. Hasil dan Pembahasan harus ditulis secara terpisah. Nyatakan hasil yang diperoleh berdasarkan metode
yang digunakan. Jangan menyantumkan pustaka dalam penulisan hasil.
B.6. Pembahasan. Bahas data hasil penelitian/ yang dilakukan dengan membandingkan data dari penelitian/ lainnya
atau sebelumnya. Kemukakan kesamaan, perbedaan, dan keunikan hasil penelitian. Jelaskan prospek dari hasil
penelitian untuk penelitian berikutnya. Akhiri pembahasan dengan kesimpulan.
B.7. 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.
B.8. Simpulan. Output dan intisari dari kegiatan penelitian dapat di tulis secara singkat dan padat di bagian akhir
artikel
B.9. Daftar Pustaka. Mencakup referensi yang digunakan dalam proses penulisan penelitian.
C. DETAIL URAIAN NASKAH BAGIAN LAPORAN PENGABDIAN (Maksimal 600 Kata termasuk
tabel)
C.1. Judul. Judul terdiri dari maksimum 15 kata, tidak termasuk kata sambung. Judul ditulis dalam bahasa
Indonesia.
C.2. Data penulis. Dicantumkan semua penulis dengan nama lengkap (tidak ada singkatan) dan alamat lengkap
penulis.
C.3. Latar belakang. Tuliskan latar belakang penelitian/pengabdian dan menyebutkan pengabdian lain yang telah
dilakukan.
C.4. Tujuan. Menjabarkan tentang apa yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
C.5. Waktu dan Tempat. Memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan tempat dilakasanakannya program
pengabdian
C.6. Pelaksana Kegiatan. Memuat tentang siapa sajakan yang terlibat dalam kegiatan pengabdian, apakah itu
dosen, mahasiswa, LSM, Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
C.7. Program yang dilakukan. Semua kegiatan berupa program yang telah dirancang telah dilaksanakan agar di
tulis secara rinci dan sistematis
C.8. Hasil dan pembahasan. Mencakup hasil yang didapat maupun dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
diuraikan secara terperinci dan sistematis.
C.9. Simpulan. Output dan intisari dari kegiatan pengabdian dapat di tulis secara singkat dan padat di bagian
akhir artikel
C.10. Daftar Pustaka. Mencakup referensi yang digunakan dalam proses penulisan pengabdian.
D. Panduan Penulisan Artikel Ilmiah Populer
D.1. Head (judul) terdiri dari maksimum 15 kata, tidak termasuk kata sambung. Judul ditulis dalam bahasa
Indonesia.
D.2. By Line – nama penulis. Dicantumkan semua penulis dengan nama lengkap (tidak ada singkatan) dan
alamat lengkap penulis
D.3. Intro – pendahuluan (lead). Tuliskan Pendahuluan atau latar belakang penelitian / pengabdian yang
menjadi awal gagasan peneliti dalam melaksanakan penelitian/pengabdian serta kapan dan dimana
dilaksanakanya (2 Paragraf).
D.4. Bridging – penghubung intro dengan isi tulisan, berupa identiﬁkasi masalah atau pertanyaan. narasi
yang menunjukkan inti dari permasalahan yang akan dipecahkan atau diselesaiakan dengan adanya
penelitian/pengabdian (2 Paragraf)
D.5. Body – isi tulisan atau uraian yang biasanya terdiri atas sub-subjudul, Isi utama dari
penelitian/pengabdian yang dilengkapi dengan gambar dan tabel yang diberi keterangan (4 sd 6 Paragraf)
D.6. Closing – penutup; biasanya berupa kesimpulan, ajakan berbuat sesuatu, atau pertanyaan tanpa
jawaban (2 Paragraf)
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Dr. Edwarsyah, SP., MP
Dosen Prodi Sumberdaya Akuatik

E

ra Disrupsi digital dan masa pandemi, kecepatan dan akurasi informasi menjadi
sebuah tuntutan mutlak. Sementara kita sama-sama ketahui, seringkali kecepatan
sebuah proses berbanding terbalik dengan akurasi yang dihasilkan. Selamat ulang
tahun kepada Bulletin Bahtera FPIK UTU sebagai 'sumber referensi terpercaya'. Saya yakin
Buletin Bahtera FPIK UTU mampu menempatkan kecepatan dan akurasi transformasi
informasi pada tataran kualitas yang sama untuk para pembacanya.

Munandar, M.Sc
Dosen Prodi Ilmu Kelautan

U

niversitas Teuku Umar (UTU) dikenal sebagai pusat refensi ilmu pengetahuan
yang berlokasi di Barat Selatan Aceh, masih perlu terus ditingkatkan kualitas dan
kuantitasnya khususnya pada sektor perikanan dan kelautan. Fakultas Perikanan
dan Ilmu kelautan UTU melalui Buletin Bahtera telah bertransformasi menjadi salah satu
motor penggerak pengembangan ilmu pengetahuan yang cukup efektif. Saya yakin,
bulentin ini akan terus berkarya dan menyebarkan informasi yang penting dan bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahunan serta bagi kebutuhan stakeholder perikanan dan kelautan.

Ir. H. Zuriat, M.Si
Dosen Prodi Perikanan

I

nformasi dan komunikasi sudah mengalami tranformasi dalam kehidupan manusia,
dari kebutuhan sekunder, telah menjelma sebagai kebutuhan utama, kemana mana
orang membawa alat komunikasi, tetapi makanan sebagai kebutuhan pokok, tidak
demikian. Keberadaan bulletin Bahtera telah turut memberikan warna baru dalam
melengkapi kebutuhan informasi dan komunikasi, khususnya sebagai wadah dalam
melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Struktur organisasinya, dengan SDM yang
kompeten, saya memprediksikan bulletin ini akan menjadi salah satu sumber informasi, referensi dan inspirasi di
FPIK yang diminati dan handal.

Fitria Rahmayanti, S.Kel., M.Sc
Dosen Prodi Akuakultur

S

elamat atas terbitnya edisi lanjutan dari Buletin Bahtera Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Universitas Teuku Umar. Media ini diharapkan dapat menjadi jendela
informasi sehingga dapat membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi di
Bidang Perikanan dan Kelautan dalam membangun negeri. Salam sukses untuk Buletin
Bahtera FPIK UTU, teruslah menjadi sumber informasi dan inspirasi.

buletinbahterafpik@utu.ac.id

fpik.utu.ac.id

Alue Peunyareng

“Belayar Membangun Negeri”

