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UNPAK - Sejumlah mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pakuan (Unpak) mengikuti workshop 

'Metode Praktikum Lapangan Ekologi'.  

Kegiatan workshop tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 30 September sampai 02 

Oktober 2022. Hari pertama kegiatan dilaksanakan di Aula FKIP, kemudian hari kedua para 

mahasiswa akan melakukan praktik lapangan di Kebun Raya Bogor, dan hari ketiga akan 

berlangsung di Aula FKIP.  

Pada rangkaian workshop tersebut, para mahasiswa diberikan sejumlah materi, di antaranya: 

manajemen perjalanan praktikum lapangan, pengukuran faktor lingkungan, teknik sampling 

flora fauna dan analisis data ekologi.  

Materi-materi tersebut disampaikan secara langsung pada workshop tersebut oleh dua orang 

pemateri, yakni Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

Universitas Negeri Semarang, Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc., dan Praktisi Lingkungan 

FMIPA Universitas Negeri Semarang, Solihin., S.Pd. 



Kepala Program Studi (Kaprodi) Pendidikan Biologi, FKIP, Unpak, Dr. Rita Istiana, S.Si., 

M.Pd., mengatakan, kegiatan tersebut adalah serangkaian kegiatan hibah PKKM (Program 

Kompetisi Kampus Merdeka). 

Workshop ini adalah rangkaian kegiatan kedua tentang workshop praktikum ekologi yang 

diikuti oleh seluruh mahasiswa Pendidikan Biologi dan IPA.  

Melalui ini, pada Januari 2023 mendatang, sebanyak 50 mahasiswa semester 7 akan 

diberangkatkan ke Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.  

Bukan tanpa sebab, 50 mahasiswa tersebut akan melakukan kegiatan magang, oleh karena itu 

seluruh mahasiswa diberikan pembekalan melalui kegiatan tersebut.  

Kemudian, para mahasiswa juga akan melakukan praktik lapangan terlebih dahulu di Kebun 

Raya Bogor untuk mempelajari tentang ekologi, yaitu flora dan fauna. 

Terkait itu, salah satu narasumber, Dosen FMIPA, Universitas Negeri Semarang, Muhammad 

Abdullah, S.Si. M.Sc., mengatakan, untuk melakukan praktik lapangan banyak hal yang 

harus dipersiapkan, terutama dalam mempersiapkan mental. 

Apalagi jika harus melakukan praktik secara langsung dengan objek-objek di lapangan 

seperti di Kebun Raya Bogor. Dengan pengetahuan yang mereka pelajari di lapangan, 

diharapkan dapat menjadi bekal untuk kehidupan mahasiswa di masa yang akan datang. 
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