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si ini dilaksanakan untuk melihat biodiversity yang ada di Minahasa Utara yang

kegiatannya berupa sampling dan penelitian. Untuk kelas keilmuan sendiri terdiri

dari kelas keilmuan pisces, crustacea, Mollusca, Echinodermata, algae dan

lamun. Ekspedisi satu nyali 2020 ini di ketuai oleh Gregorius Agung Langgeng

sebagai koordinator panitia, selain itu ada juga koordinator lapangan, sekretaris,

bendahara,  divisi penelitian, divisi acara, divisi akomodasi dan transportasi, divisi

humas, divisi perlengkapan, divisi konsumsi, divisi pengembangan sumberdaya

manusia, sponsorship, divisi desain dan dokumentasi, dan divisi p3k. pendaftaran

panitia ekspedisi satu nyali tahun 2020 telah dilakukan dan kini anggota

ekspedisi satu nyali kira-kira berjumlah 62 orang. Persiapan untuk anggota

ekspedisi antara lain pematerian setiap kelaskeilmuan dan belajar renang, diving

dan snorkeling.

    Ekspedisi Satu Nyali merupakan

agenda besar yang dimiliki oleh

Kelompok Studi Kelautan Fakultas

Biologi UGM. Ekspedisi ini akan

dilaksanakan pada tahun 2020

mendatang yang bertempat di

Minahasa utara tepatnya di Desa Bahoi,

kecamatan Likupang Barat, kabupaten

Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. Ekspedi-
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kilan panitia. Perjalanan menuju Desa Bahoi ditempuh dengan pesawat

terbang dan dilanjutkan dengan kapal. Saat disana perwakilan panitia

menginap disalah satu rumah warga setempat. Penduduk di Desa Bahoi

sangat terbuka dan baik dalam menerima tamu dari luar, bahkan membantu

dalam mencari biota laut saat survey dan sebagainya. Hasil biota laut yang

diperoleh didokumentasikan dalam bentuk foto dan jika nanti saat ekspedisi

akan membawa sampel maka hanya membawa yang diperlukan saja dan

dalam jumlah sedikit untuk tetap menjaga kelestarian biota laut disana.

Harapan dari mas Langgeng sebagai koordinator panitia dan mba Salwa

sebagai Koordinator penelitian adalah agar anggota ekspedisi tetap semangat,

sukses, dan tetap menjaga komitmen sebagai anggota.

 

Reporter: Amal DXIX

    Pemilihan Desa Bahoi sebagai

tujuan ekspedisi dikarenakan

rekomendasi dari salah satu

alumni KSK yang sudah lebih

dulu melakukan penelitian disana

sehingga akan lebih mudah

dalam hal akses dan koneksi ke

tempat tersebut. Sebelumnya

telah dilakukan survey ke Desa

Bahoi yang dilakukan oleh perwa-
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(Forsskål) Hartog, 1970



Sumber: 
Anggraini, K. 2013. Mengenal Ekosistem Perairan. Jakarta. Grasindo
 
Azkab, M. H. 2014. Panduan Monitoring Padang Lamun. Jakarta : COREMAP CTI LIPI 2014
 
Guiry, M.D. & Guiry, G.M. (2019). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway (taxonomic
information republished from A lgaeBase with permission of M.D. Guiry).  Thalassodendron ciliatum  (Forsskål) Hartog,  1970. Accessed
through: World Register of Marine Species at:
 http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=220228 on 2019-11-20
 
Kiswara, W. 2012. Habitat dan Sebaran Geografik Lamun. Oseana, Volume X, No 1. LIPI. Jakarta
 
Nasmia. 2012. Produk Alam Laut dari Rumput Laut (Seaweeds) dan Lamun (Seagrass).Tugas Mata Kuliah Bioteknologi Bahan Hayati Alam
Laut. Ilmu Pertanian. Program Pascasarjanan S3.Universitas Hasanuddin, Makassar



Oil Spill: Ancaman Terbesar Lingkungan Laut

   Oil Spill atau tumpahan minyak

merupakan salah satu kejadian

pencemaran laut dapat diakibatkan dari

hasil operasi kapal tanker (air ballast),

perbaikan dan perawatan kapal

(docking), terminal bongkar muat tengah

laut, air bilga (saluran buangan air,

minyak dan pelumas hasil proses mesin),

scrapping kapal, dan yang banyak terjadi

adalah kecelakaan atau tabrakan kapal

tanker.

    Tak disangka, oil spill ini memiliki

dampak yang sangat merugikan bagi

lingkungan laut. 

 

WORLD CONCERN

    Pertama, kematian organisme, untuk

kasus oil spill di perairan terbuka,

konsentrasi minyak di bawah slick

biasanya sangat rendah, dan maksimum

akan berada pada kisaran 0.1 ppm

sehingga tidak menyebabkan kematian

massal organisme terutama ikan-ikan.

Kedua, perubahan reproduksi dan

tingkah laku organisme.

     Uji laboratorium menunjukkan bahwa

reproduksi dan tingkah laku organisme

ikan dan kerang-kerangan dipengaruhi

oleh konsentrasi minyak di air. Ketiga,

populasi menurunkan plankton. 
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       Keempat, menganngu proses migrasi

ikan. Kelima, adanya bau lantung

(tainting), Bau lantung ini dapa terjadi

pada jenis ikan keramba dan tambang

yang tidak memilki kemamuan bergerak

menjauhi bahan pencemar minyak

sehingga menghasilkan bau dan rasa yang

tidak enak pada jaringannya. Dan yang

terakhir dan berdampak dalam jangka

panjang adalah kerusakan ekosistem.

Masuknya limbah B3 pada perairan pesisir

laut ini dapat mengganggu ekosisitem,

karena wilayah pesisir tersebut merupaka

daerah perkembangbiakan, penyedia

habitat dan makanan untuk organisme

dewasa bagi habitat lain di sekitarnya. 

       Selain itu, saat minyak tumpah ke

perairan, minyak tersebut dapat terapung,

tenggelam larut, dan menguap di perairan.

Terumbu karang juga akan mengalami

efek letal dan subletal oleh kehadiran

minyak dilaut. Komponen yang

mengendap akan menutupi permukaan

karang. 

       Oleh karena bahaya oil spill tersebut,

KSK merasa sangat terpanggil dan sangat

menyadari bahwa masalah ini bukanlah

hal yang biasa. Namun ini merupakan

masalah besar yang harus segera

didiskusikan agar bisa mendapatkan suatu

solusi yang bisa menolong lingkungan

laut kita yang terancam. Maka dari hal itu,

diadakanlah kegiatan Microscientific

Discussion (Micro SD) yang bertemakan

tentang oil spill pada Sabtu, 16 Maret

2019 di Ruang Biodas Atas Timur.

  Pada kesempatan kali ini, KSK

mengundang pembicara yang memang

berkompeten dalam bidangnya, yaitu Ani

Kistiyani yang merupakan mahasiswa

Teknik Kima UGM. Mbak Ani sangat

memamparkan beberapa fakta tentang

fenomena tumpahan minyak di laut

dengan pembawaannya yang santai

namun mengena. Dan membuat

pendengar sadar bahwa fenomena

tumpahan minyak ini merupakan salah

satu hal yang harus menjadi perhatian dan

harus segera ditangani.

    Diharapkan dengan adanya acara

seperti ini bisa meningkatkan kepedulian

mahasiswa terhadap kesehatan

lingkungan laut. Mengingat indonesia

merupakan negara yang sebagian besar

wilayahnya adalah laut. "Acaranya baguss

banget, memceritakan tumpahnya minyak

di laut. Tumpah minyak setetes ga

masalah, tp kalau banyak misal 1 liter, 1

tanki, yang banyak banget bakal akan jadi

masalah. Nah tumpahan minyak itu bakal

ada yg mengendap di dasar laut, yg akan

merusak karang. Itu sangat berbahaya

bagi lingkungan. Kalau cara mengatasi

dengan metode kimia lama2 akan

merusak ekosistem juga, maka zaman

sekarang perlu adanya tindakan dengan

metode ramah lingkungan” ucap Afifah,

salah satu peserta yang mengikuti acara

Micro SD ini.

 

Reporter: Desti DXIX
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(Gibbes, 1850)



Sumber:
libanarius-tricolor 2014.
URL:http://fishprofiles.com/profiles/crustaceans/
Clibanarius_tricolor/>. Accessed 20 November
2019.
 

Hazlett, B. 1983. Daily movements in the hermit
crabs Clibanarius tricolor and Calcinus tibicen.
Journal of Crustacean Biology (3): 223-23
 

Hazlett, B. 1975. Orientation to shell movement
by Clibanarius tricolor (gibbs) (decapoda,
anomura, diogenidae). Crustaceana 28: 271-274
 

Lemaitre, R.; McLaughlin, P. (2019). World
Paguroidea & Lomisoidea database. Clibanarius
tricolor (Gibbes, 1850). Accessed through: World
 

Register of Marine Species at:
http://marinespecies.org/aphia.php?
p=taxdetails&id=367527 on 2019-11-20
 



OCEANS  DAY  2019
O L E H  :  A F I F A H  D X I X

This is Us!

        Oceans Day merupakan suatu kegiatan rutin tahunan oleh Kelompok Studi Kelautan (KSK) Fakultas

Biologi. Oceans Day 2019 diselenggarakan oleh KSK dalam rangka menyambut Hari Laut Sedunia yang

bertepatan pada tanggal 8 Juni. Bentuk kegiatan ini berupa Talkshow yang membahas pencermaran

lingkungan laut oleh sampah plastik.

          Oceans Day 2019 dilaksanakan pada 18 Mei 2019 di Ruang Seminar Fakultas Biologi. Acara Talkshow

ini dibuka dengan sambutan Pak Trijoko selaku Pembina KSK. Beliau menyampaikan tentang betapa

gentingnya keadaan laut kita saat ini. Apa yang salah? Kesalahan terletak pada keberadaan sampah-

sampah yang menggenang di perairan serta hidup beriringan dengan seluruh biota laut. Tentu ini bukanlah

hal yang pas untuk kita lihat begitu saja. Sambutan ditutup dengan pesan beliau supaya kita tetap menjaga

lingkungan sekitar dengan mengurangi penggunaanya. Oceans Day 2019 mengangkat tema utama

berupa “Plastic: Monster We Created” dengan narasumber yang super keren yaitu Arif Rudiyanto selaku

Direktur Yayasan Kanopi Indonesia (YKPI) dan Retno Suryandari sebagai perwakilan relawan Greenpeace

Indonesia.
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This is Us!

       Kegiatan Talkshow ini bersifat umum tanpa

dipungut biaya seperserpun. Talkshow terbagi

kedalam dua sesi, sesi pertama diisi oleh

narasumber pertama yaitu Arif Rudiyanto sebagai

Direktur YKPI. Bapak Arif memaparkan fakta tentang

sampah plastik di Indonesia yang menduduki

peringkat ke 2 yaitu setelah Tiongkok.

      Sampah plastik merupakan ancaman yang

dapat meracuni habitat, menghalangi pertumbuhan

flora dan fauna serta dapat menggangu

keberlangsungan hidup makhluk hidup. Sampah

plastik adalah suatu problem dalam kegiatan

penghijauan pada kawasan pesisir yaitu

menggagalkan kesuksesan pembibitan mangrove.

Upaya yang bisa kita terapkan untuk mengatasi

problem yang ada yaitu menerapkan metode 6R

yaitu Reuse, Refuse, Recycle, Rethink, Reduce dan

Repair. Upaya paling efektif dan cukup sederhana

berupa mengurangi penggunaan bahan plastik

sekali pakai, dapat kita gunakan bahan alternatif

non sekali pakai.

        Sesi selanjutnya oleh narasumber kedua yaitu

Retno Suryandari dari Greenpeace Indonesia.

Saudari Retno menyampaikan bahwa sampah itu

ada banyak jenis, misalnya sampah komposting,

sampah organik, sampah kayu serta sampah non

organik dengan kandungan bahan-bahan kimia

yang berbahaya misalnya sampah plastik. 

 

      Keberadaan sampah plastik perlu kita jadikan

perhatian khusus, jangan sampai kita acuh

sedangkan lingkungan mengalami kerusakan yang

bertambah setiap harinya. Di manapun sampah

plastik berada, disitu terjadi masalah, entah

lingkungan terestrial maupun perairan. Saudari

Retno memberikan contoh nyata gerakan anti

sampah plastik sebagai bentuk kecintaannya

terhadap lingkungan. Ia tidak menggunakan

barang-barang berbahan plastik, tidak membeli

minuman dan makanan kemasan plastik. Ia bahkan

sering membeli makanan dengan membawa

tempat makan sendiri. 

       Oceans Day 2019 berlangsung dengan lancar

serta meriah, terlihat dari banyaknya pastisipan yang

hadir dan antusiasme dari audience saat acara

berlangsung. Acara Oceans Day 2019 ini

diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang

bermanfaat, membuka wawasan betapa

berharganya alam sekitar, bertapa akan

menyesalnya kita jika lingkungan kita rusak

perlahan-lahan oleh sampah plastik sehari-hari.

    Jadi gimana nih? Wah, seru banget kan

acaranya? Dapat ilmu serta pandanga baru dong.

Maka dari itu, sekarang kita harus lebih aware lagi,

nih sama lingkungan sekitar kita. Semangat fellas,

mari jaga bumi kita karena sampah plastik adalah

monster yang kita ciptakan sendiri!
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"Plastik pertama kali ditemukan luar biasa,
sampai sekarang pun plastik masih menjadi

barang luar biasa untuk merusak bumi." 
 

- Drs. Trijoko, M.Si.



(Linnaeus, 1758)



Sumber:
Bos AR; B Mueller;GS Gumanao (2011).  "Feeding biology and
symbiotic relationships of the Corallimorpharian  Paracorynactis
hoplites  (Anthozoa: Hexacorallia)"  (PDF).  The Raffles Bulletin of
Zoology. 59 (2): 245–250.
 
Mah, C.L. (2019). World Asteroidea Database.  Linckia
laevigata  (Linnaeus, 1758). Accessed through: World Register of
Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?
p=taxdetails&id=207610 on 2019-11-06
 
Mueller B; AR Bos; G Graf; GS Gumanao (2011). "Size-specific
locomotion rate and movement pattern of four common Indo-
Pacific sea stars (Echinodermata; Asteroidea)".  Aquatic
Biology. 12: 157–164. doi:10.3354/ab00326.
 
http://www.reefcentral.com/forums/showthrea



T H I S  I S  U S !

KSK
BIRTHDAY

W W W . F R A M E M A G . C O M  |   2 0

Party

Oleh : Bekti DXIX

Pajamas
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Kegiatan KSK Birthday merupakan kegiatan rutin

setiap tahun yang diadakan oleh Kelompok Studi

Kelautan untuk memperingati hari terbentuknya KSK,

yaitu jatuh pada tanggal 19 September. Pada tahun

2019, kegiatan KSK Birthday dilakukan pada tanggal

21 September bertempat di Fakultas Biologi tepatnya

di Selasar Utara Gedung B. Kegiatan yang dilakukan

hampir seperti tahun-tahun sebelumnya. Rangkaian

kegiatan KSK Birthday diawali dengan sambutan

ketua panitia KSK Birthday yaitu Syifa Evilia Maharani,

kemudian sambutan ketua KSK BIOGAMA yaitu oleh

Achmad Mustofa Huda, dilanjutkan dengan potong

tumpen, lalu penampilan dari setiap angkatan,

kemudian penayangan video ucapan Selamat Ulang

Tahun untuk KSK dari setiap kelompok keilmuan dan

angkatan D19, lalu pengumuman juara video yang

paling bagus, dan yang terakhir adalah tukar kado

yang dilanjutkan dengan makan bersama kemudian

foto bersama

 

 

Pada kegiatan KSK Birthday memilih tema PIYAMA,

dipilihnya tema piyama karena lucu, kegiatan dilakukan

pada malam hari, dan memiliki filosofi yang mendalam.

Menurut Syifa Evilia Maharani, pakaian piyama merupakan

pakaian sakral sebelum tidur, pakaian dimana digunakan

saat kumpul keluarga, sehingga saat menggunakan tema

piyama akan terasa sedang berada di tengah-tengah

keluarga, sehingga semakin merasa bahwa KSK

merupakan keluarga bahagia. Atribut yang digunakan

adalah kasur, selibut, bantal, guling, dan boneka.



Dalam kepanitiaan KSK Birthday pasti

terdapat suka dukanya dalam

mempersiapkan acara. Duka yang

dirasakan panitia adalah, anggota

panitianya jumlahnya sedikit, dana dari

KSK sedikit sehingga acara yang dibuat

kurang maksimal, dan admiralnya hanya

satu orang sehingga kelabakan dalam

mengurus acara tersebut. Suka yang

dirasakan panitia adalah merasa asyik

saat mengurus acara HUT KSK, banyak

teman-teman non-panitia yang

membantu menyukseskan acara dan

banyak teman-teman  yang ikut

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan,

dan yang terakhir suka yang dirasakan

karena banyak teman-teman anggota

KSK yang datang di acara KSK Birthday.

Pada kegiatan KSK Birthday memilih

tema PIYAMA, dipilihnya tema piyama

karena lucu, kegiatan dilakukan pada

malam hari, dan memiliki filosofi yang

mendalam. Menurut Syifa Evilia Maharani,

pakaian piyama merupakan pakaian

sakral sebelum tidur, pakaian dimana

digunakan saat kumpul keluarga,

sehingga saat menggunakan tema

piyama akan terasa sedang berada di

tengah-tengah keluarga, sehingga

semakin merasa bahwa KSK merupakan

keluarga bahagia. Atribut yang digunakan

adalah kasur, selibut, bantal, guling, dan

boneka. 
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HAPPY BIRTHDAY, KSK!

T H I S  I S  U S !



Bruguière, 1797



Sumber:
Jantzen, C., et al. Photosynthetic performance of
giant clams, Tridacna maxima and T. squamosa,
Red Sea. Marine Biology (2008)155:211–221
 
J.W. Copland and J.S. Lucas, (Eds.), Giant Clams in
Asia and the Pacific Vol. 9, Australian Center for
International Agricultural Research,
Canberra(1988).
 
Kumpp,D.W., Lucas,J.S., Nutritional ecology of the
giant clams Tridacna tevoroa and T. derasa from
Tonga: influence of light on
filter-feeding and photosynthesis. Mar. Ecol. Prog.
Ser. Vol 107, 1994
 
Mollusca Base (2019). MolluscaBase.  Tridacna
squamosa  Lamarck, 1819. Accessed through:
World Register of Marine Species at:
http://marinespecies.org/aphia.php?
p=taxdetails&id=207674 on 2019-11-20



Deby DXIX

EKSPLORASI 2019
Pantang Pulang Sebelum Basah!

Eksplorasi 2019 adalah salah satu kegiatan KSK BIOGAMA yang bertujuan untuk mengeksplor biota

laut pada zona intertidal. Eksplorasi 2019 dilaksanakan untuk angkatan DXIX yang kerap disebut

dengan cupang atlantis. Eksplorasi tahun ini diketuai oleh Ni Made Sri Winasti. Kemudian, terdapat

anggota madya yang bertugas sebagai panitia pelaksana.  Acara dilaksanakan selama 3 hari pada

tanggal 30 Agustus-1 September 2019 di Pantai Porok Gunungkidul DIY.

Acara diawali dengan berkumpul di Fakultas Biologi

UGM dan dibuka dengan sambutan dari ketua KSK,

yaitu Achmad Mustofa Huda, ketua panitia eksplorasi

2019, yaitu Ni Made Sri Winasti dan Pembina KSK, yaitu

Drs. Trijoko, M.Si. Dilanjutkan dengan pemberangkatan

menuju Pantai Porok dan pendopo Pantai Kukup yang

menjadi lokasi menginap. Pada hari pertama dilakukan

pematerian oleh para anggota ahli mengenai

penjelasan umum spesies-spesies dari kelompok

Algae, Mollusca, Echinodermata, Crustacea, dan

Pisces. Selain itu, diberikan juga cara-cara teknik

sampling dan preservasi yang benar. Diadakan juga

FORGA (forum keluarga) antara cupang atlantis. Forga

ini dapat menjadi wadah yang bertujuan untuk

menyampaikan keluh kesah dan kesan pesan antara

teman seangkatan dan selama menjadi anggota muda

di KSK.

 

Hari kedua pun dilanjutkan dengan sampling dan

preservasi kelas keilmuan crustacea, mollusca dan

algae yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda.

Untuk sampling crustacea dan mollusca, para cupang

atlantis harus menelusuri jalanan sempit dan gelap

pada dini hari untuk menuju pantai porok yang berjarak

± 200 m dari lokasi penginapan. Perjalanan ini dipandu

oleh panitia pelaksana dan beberapa anggtoa ahli.

Perjalanan yang panjang pun tidak terasa melelahkan

karena para cupang atlantis saling bersenda gurau dan

saling menjaga satu sama lain meskipun masih dalam

keadaan mengantuk. Pada kelas keilmuan algae,

sampling dilakukan pada siang hari nya. Dilakukan

teknik purposive random sampling atau acak untuk

crustacea, mollusca, dan algae. Ketika sampling algae,

digunakan metode tambahan, yaitu plot. Di hari yang

sama pun dilakukan identifikasi dan preservasi.
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Acara puncak berupa pensi pun dipersembahkan oleh para cupang atlantis. Pensi ini bertujuan

untuk mempererat kekeluargaan antar anggota KSK dan melepas sedikit lelah setelah menjalani

rangkaian eksplorasi. Cupang atlantis menyuguhkan performance berupa tarian dan drama

musikal. Anggota ahli dan panitia pelaksana pun terlihat sangat menikmati dan mengapresiasi

dengan baik performance tersebut. Pada hari ketiga, dilakukan sampling dan preservasi 

echinodermata dan pisces. Kegiatan tersebut dilakukan pada dini hari hingga waktu subuh. 

Semua spesies yang sudah teridentifikasi dari semua KK dicatat dalam MBC (Marine Biodiversity

Checklist). MBC ini berguna sebagai data untuk memonitoring ekosistem pantai porok selama 1

tahun kedepan. Pada hari terakhir, cupang atlantis, panitia pelaksana, dan beberapa anggota ahli

membersihkan pantai porok. Acara diakhiri dengan foto bersama. Setelah berkemas dan

membersihkan pendopo, seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi pulang

bersama-sama menuju Fakultas Biologi. Tampaknya kegiatan eksplorasi tahun ini berjalan

dengan sangat baik dan dapat menjadi pengalaman dan ilmu baru bagi angkatan DXIX.
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Linnaeus, 1758



Sumber:
Eschmeyer, W. N.; R. Fricke & R. van der Laan (eds.). "Centriscus
scutatus  synonyms".  Catalog of Fishes. California Academy of
Sciences. Retrieved 14 June 2018.
 
Dianne J. Bray & Vanessa J. Thompson.
"Centriscus scutatus".  Fishes of Australia. Museums Victoria.
Retrieved 14 June 2018.
 
Froese, Rainer and Pauly, Daniel, eds. (2018). 
"Centriscus scutatus" in FishBase. February 2018 version.
 
Froese, R. and D. Pauly. Editors. (2019). FishBase. 
Centricus scutatus  Linnaeus, 1758. Accessed through: World
Register of Marine Species at:
http://www.marinespecies.org/aphia.php?
p=taxdetails&id=400941
on 2019-11-20
 
Pollom, R. (2016). "Centriscus scutatus".  The IUCN Red List of
Threatened Species.  2016:
e.T46102529A46665219.  doi:10.2305/IUCN.UK.2016-.RLTS.T46102
529A46665219.en.



KSK  PEDULI
H A T I  K A M I  U N T U K M U ,  A K U  B I S A ,  K I T A  B I S A

O L E H  :  A U L I Y A  D X I X

KSK Peduli merupakan kegiatan sosialisasi yang

dilakukan oleh anggota KSK Diklatsar 19.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Panti Asuhan

Yayasan Hamba yang beralamat di Jalan

Kaliurang KM. 17, Kecamatan Pakem, Kabupaten

Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 2019.

 

Acara KSK Peduli ini mengangkat tema

permasalahan lingkungan. Ada banyak kegiatan

yang dilaksanakan di sosialisasi ini, antara lain

kepematerian kepada anak-anak Panti Asuhan

Yayasan Hamba mengenai dampak sampah

terhadap lingkungan, mendongeng, games,

mengecat tong sampah, dan foto bersama.
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Pada acara sosialisasi ini, anak-anak Panti Asuhan Yayasan Hamba dibagi menjadi dua kelompok.

Pembagian keelompok ini berdasarkan tingkatan sekolah, yaitu PAUD/TK sampai dengan kelas 4 SD dan

kelas 5 SD sampai dengan SMP. Kegiatan yang dilakukan masing-masing kelompokpun berbeda.

Kegiatan yang dilakukan di kelompok anak PAUD/TK sampai dengan kelas 4 SD adalah mendongeng

serta bermain puzzle, sedang kegiatan yang dilakukan di kelompok  kelas 5 SD sampai dengan SMP

adalah mengecat tong sampah. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan bercengkrama bersama,

penyerahan donasi dan diakhiri dengan berfoto bersama.

This is Us!
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Dari: Teh kecut

Untuk: Keluarga ksk kuu

Pesan: Tunjukkan arah, bukan amarah. Berikan

binaan, bukan hinaan. Fokus pada kemenangan,

bukan kenangan. Saling merangkul, bukan

memukul. Karena ini soal kita, bukan cuma kau atau

aku (sumber twitter, bagus aja wqwq)

Dari: Mbak Galak

Untuk: Semua anggota KSK tercinta

Pesan: Jadikan KSK sebagai tempat menyelami

pengetahuan Kelautan.. termasuk menyelami kasih

sayang sesama anggota wkkw.. siapa tau dapet

jodoh di KSK.. :)

Dari: Sobat ambyar

Untuk: Sobat menambat

Pesan: Masih inget gak dulu, waktu kita sampling di

Maldives? Sama, aku juga gainget. Tapi kenangan

bersama kalian, baik yang nyata maupun tidak

nyata, memang kenangan yang paling indah :"
Dari: Tutu

Untuk: Kamu

Pesan: Untuk kamu yg mungkin sedang lelah

dengan perjuangan yg tak ada habis-habisnya ini,

untuk kamu yg mungkin sedang bosan dengan

segala kemrawutan perkuliahan ataupun untuk kamu

yg mungkin sedang bingung mau melakukan

apapun padahal segala hal dibelakang mengejar-

ngejarmu Aku tau kita semua sedang berkutat

dengan masalah dan tanggung jawab diri, sedang

berusaha mewujudkan mimpi serta mengingat-ingat

tujuan hidup ini, tapi jangan lupa bahwa aku butuh

kamu, bahwa dia butuh kamu, bahwa kita butuh

kamu Mari sama-sama kita wujudkan mimpi ini, karna

mimpi ini bukan lagi tentang mimpimu sendiri tapi

mimpi kita semua. Semangat Teruntuk kamu yg

paling ku sayang dan dia yg selalu tersenyum dibalik

layar

Dari: Cupang Yang kesekian

Untuk: Anggota KSK yg ngambil mkp ekoter

Pesan: Mas mbak kelihatannya lelah banget akhir-

akhir ini...weekend praktikum ampe malem, belum

lagi baca jurnal, bikin proposal, ngurus ini itu, ngurus

event, ngurus ksk juga dsb...sungguh kalian

manusia-manusia kuat. Tetap semangat mas,

mbak... Jangan lupa makan, minum vitamin dan

senyum (juga tidur). Hasil tidak akan menghianati

usaha.

Dari: Hati yang terdalam 

Untuk: Seseorang dan KSK

Pesan: Untuk kamu yang membuatku ikutan masuk

KSK, terimakasihh karenamu aku jadi ada di KSK.

Untuk KSK dan segala orang didalamnya, terima

kasih karena telah mengisi kekosongan di hati ini,

KSK memang tidak sempurna tapi aku bersyukur bisa

menjadi bagian didalamnya.

D A R I  K S K  U N T U K  K S K
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