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BAB  I 
PROFIL FAKULTAS PERIKANAN 

UNIVERSITAS PEKALONGAN 
 
 

1.1. Sejarah Fakultas Perikanan Univesitas Pekalongan 
 

Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan Jurusan Budidaya Perairan 

dengan Program Studi S1 Budidaya Perairan didirikan pada tahun 1982 dan 

mendapat pengesahan status terdaftar berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0389/O/1983 

yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Mendikbud No. 

0386/O/1986 tentang Penetapan Kembali Penyusunan Jalur, Jenjang dan 

Program Pendidikan serta Unit/Fakultas/Jurusan/Program Studi Status 

Terdaftar pada Perguruan Tinggi di lingkungan Koordinasi Perguruan 

Tinggi Swasta Wilayah VI Jawa Tengah.  

Pada bulan Desember 2000 oleh Dirjen Pendidikan Tinggi berdasarkan 

Surat Keputusan No. 036/BAN-PT/AK/IV/XII/2000, Fakultas Perikanan 

Universitas Pekalongan Jurusan Budidaya Perairan Program Studi 

Budidaya Perairan telah dinyatakan Terakreditasi dengan nilai B yang 

dapat diartikan telah disamakan statusnya dengan Perguruan Tinggi 

Negeri. Pada tahun 2005, 2010 dan 2015 terakreditasi kembali dengan nilai 

B masing-masing berdasarkan SK BAN PT Nomor : 020/BAN-PT/Ak-

IX/S1/2005 dan SK BAN PT Nomor : 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 dan  

SK BAN PT Nomor : 773/BAN-PT/Akred-S/VII/2015 

Fakultas Perikanan sejak tahun 1982 hingga saat ini dipimpin secara 

berturut-turut oleh beberapa Dekan antara lain sebagai berikut: 

Periode   1982 - 1987             : J. Soenio Adi 

            1987 – 1991            : Ir. Sugyarto HA 

               1991 – 1995            : Ir. Basuki Rahardjo 

                1995 – 1999            : Ir. Basuki Rahardjo 

              1999 – 2003            : Ir. Hadi Pranggono, M.Pi 

 2003 – 2007            : Ir. Hadi Pranggono, M.Pi 

 2007 – 2011            : Ir. M. Bahrus Syakirin, M.Si 

 2011 – 2015            : Ir. Hadi Pranggono, M.Pi 

 2015-2019 : Ir. Hadi Pranggono, M.Pi 
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Sampai saat ini (Mei 2014) Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan 

telah meluluskan 277 Sarjana Perikanan. 

 

1.2. Visi, Misi Dan Tujuan Fakultas Perikanan 

1.2.1. Visi Fakultas 

Rumusan visi dan misi Fakultas Perikanan (FPr) Universitas 

Pekalongan mengacu pada : 

1. Undang-undang No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi. 

4. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Pekalongan (Unikal) : 

Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Pengembangan 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya serta Sumberdaya 

berbasis potensi wilayah Jawa Tengah 

Visi 

“Menjadi pusat pengembangan IPTEKS perikanan pada tahun 2020 

melalui pelaksanaan kegiatan Tri Dharma yang profesional”  

1.2.2. Misi Fakultas 

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat dalam bidang perikanan, melalui pengembangan sivitas 

akademika, penerapan dan pengembangan IPTEK, dan pemecahan 

masalah-masalah pembangunan perikanan. 

1.2.3. Tujuan Fakultas  

Menghasilkan sarjana perikanan yang profesional, berperilaku 

mulia, mandiri dan berjiwa enterpreneur serta  berwawasan 

lingkungan   

 
1.3. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Budidaya Perairan 

1.3.1. Visi Program Studi Budidaya Perairan 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi terdepan dalam pengembangan 

IPTEK perikanan budidaya yang berorientasi kepada pembangunan 

perikanan berkelanjutan. 

1.3.2. Misi  Program Studi Budidaya Perairan 

http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2014/02/PP1.pdf
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1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan dan pengajaran di 

bidang perikanan budidaya secara profesional yang berorientasi 

kepada pembangunan perikanan berkelanjutan 

2. Melaksanakan penelitiaan untuk mengembangkan IPTEK 

perikanan budidaya 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

penerapan IPTEK perikanan budidaya yang bermanfaat bagi 

peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.  

1.3.3. Tujuan Program Studi Budidaya Perairan 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan serta menerapkan IPTEK 

perikanan budidaya 

2. Menjadi motivator, inovator dan dinamisator bagi 

pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi pada 

pembangunan perikanan berkelanjutan 

3. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah 

maupun swasta di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

  
1.4. Struktur Organisasi Fakultas Perikanan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKAN 
Ir. Hadi Pranggono, M.Pi SENAT 

Wakil Dekan I 

Tri Yusufi M, S.Pi., M.Si 

Wakil Dekan II 

Linayati, S.Pi. M.Sc 
Wakil Dekan III 

Ir. Hadi Pranggono, M.Pi 

Ka. Program Studi 

Tri Yusufi M, S.Pi., M.Si 

Ka. Laboratorium 

Muh. Agus, S.Pi., M.Si 

Dosen Mahasiswa 
Staf Umum 

Sri Setyowati 

UPMF 
Ir. M.B. Syakirin, M.Si 

Staf Akademik 
Asti Rahayu, S.E 

Ka. Tata Usaha 

Noor Hadi, S.E 



4 

 

 

 

 

1.5. Nama Dan Kepangkatan Dosen   
Proses pembelajaran di Fakultas Perikanan diampu oleh Tenaga Pendidik 
yang profesional dengan klasifikasi pendidikan S2 dan S3 Adapun nama 
dan kepangkatan dosen Fakultas Perikanan adalah : 

No Nama Dosen Pendidikan 
Jabatan 

Fungsional 

1 
Ir. Hadi Pranggono, MPi.  
NIP. 19610716 198603 1 004 

S2 Lektor Kepala 

2 
Ir. Komariyah, MSi. 
NIP. 19540218 198303 2 001 

S2 Lektor Kepala 

3 
Dr. Ir. Benny Diah Madusari, M.Pi  
NPP. 111094088 

S3 Lektor Kepala 

4 
Muhamad Agus, S.Pi, M.Si 
NPP. 110402137 

S3* Lektor Kepala 

5 
Dra. Hayati Soeprapto, M.Si 
NIP. 19590810 199303 2 001 

S2 Lektor Kepala 

6 
Ir. M. Bahrus Syakirin, M.Si 
NPP.  110991067 

S3* Lektor 

7 
Tri Yusufi Mardiana, S.Pi, M.Si. 
NPP. 111000135 

S2 Lektor 

8 
Linayati, S.Pi, M.Sc 
NPP. 110414330 

S2 
Tenaga 
Pengajar 

 *: sedang studi lanjut 
 
 
1.6. Tugas Dosen   

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi : 
(1) Merencanakan pembelajaran :  

a. Merumuskan tujuan instruksional pembelajaran 
b. Menyusun Silabi 
c. Membuat Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 
d. Menyusun Buku Ajar 

(2) Melaksanakan perkuliahan 
a. Mengajar di kelas antara lain : menjelaskan tujuan instruksional, 

menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, 
memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan 
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memberi umpan balik tugas serta memberi perkuliahan sesuai 
jadwal 

b. Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari : meminta 
mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, 
memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan 
temannya 

c. Menggunakan media dalam perkuliahan antara lain : papan tulis, 
white board, Overhead Projector (OHP), Liquid Crystal Display 
Projector (LCD) internet 

d. Meng-uploads bahan ajar pada media internet Universitas 
Pekalongan 

(3) Melaksanakan penilaian hasil belajar dan penyerahan nilai hasil 
evaluasi sesuai dengan jadwal 

(4) Menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji 
yang valid sesuai dengan pembelajaran 

(5) Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan 
perbaikan berdasarkan evaluasi diri tersebut dan masukan dari 
mahasiswa maupun institusi 

(6) Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi : studi lanjut, pelatihan-
pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

(7) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen meliputi : mengatur alokasi 
waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan 
menginformasikan nilai test/ujian/tugas pada mahasiswa. 
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BAB II 
PEMBIMBING AKADEMIK 

 

2.1. Tugas Pembimbing Akademik (Dosen Wali) 

1. Dosen wali adalah tenaga pengajar tetap atau yang ditunjuk dan 
diserahi tugas membimbing mahasiswa pada kegiatan akademik 

2. Tujuan bimbingan adalah membantu mahasiswa mengembangkan 
potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat 
menyelesaiakan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan 

3. Tugas dosen wali adalah : 
a. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik 

diminta mauapun tidak mengenai berbagai masalah yang 
dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan 
dan cara belajar yang efektif. 

b. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) 
yang telah disusun oleh mahasiswa 

c. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang 
diperoleh mahasiswa dan menyerahkan ke Wakil Dekan I 
melalui petugas yang ditunjuk. 

d. Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan 
pelaksanannya ditetapkan oleh fakultas masing-masing 

e. Mengevaluasi keberhasilan studi mahaiswa sesuai dengan 
ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan 
rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat 
peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan 
masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program 
studi/jurusan dalamn kaitannya dengan kemungkinan 
pemutusan studi 

f. Mengkonsultasikan mahasiswa ke Badan Konsultasi Mahasiswa 
Fakultas (BKMF) melalui prosedur yang berlaku apabila : 
1) Pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang 

dicapai mahasiswa < 2,00 dan sks < 25 
2) Pada akhir semester keenam, apabila indeks prestasi 

kumulatif yang dicapai mahasiswaa < 2,00 dan jumlah sks < 
70 

4. Kegiatan pembimbingan akademik dilakukan sebanyak tiga kali 
yaitu sebelum pengambilan mata kuliah, menjelang ujian tengah 
semeseter dan ujian  akhir semester serta dapat melakukan 
pembimbingan di luar waktu yang dijadwalkan den dengan 
permasalahan tidak hanya masalah pendidikan tetapi juga 
memungkinkan melakukan konsultasi masalah lain yang dapat 
menunjang lancarnya studi di Fakultas Perikanan. 
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2.2. Prosedur Tetap Perwalian  

1. Mahasiswa mencetak KHS melalui SIAKAD 
2. Mahasiswa menulis  mata kuliah yang ditawarkan pada semester 

yang bersangkutan  yang ditempel di papan pengumuman fakultas 
sebagai dasar perencanaan studi pada semester berikutnya. 

3. Mahasiswa menghadap dosen walinya masing-masing untuk 
melakukan pembimbingan/konsultasi akademik dengan membawa 
KHS, Blangko KRS dan Buku Perwalian 

4. Dosen wali melakukan  pembimbingan terhadap mahasiswa tentang 
mata kuliah  yang dapat diambil, berdasarkan IP yang diperoleh 
pada semester sebelumnya  

5. Mahasiswa mengisi KRS sebanyak 4 (empat) lembar  
6. Dosen dan Mahasiswa menandatangani KRS sebagai tanda 

persetujuan terhadap mata kuliah yang diambil pada semester 
tersebut 

7. Mahasiswa meminta cap kepada bagian tata usaha fakultas pada 
tempat yang telah dibubuhi tanda tangan dosen wali 

8. Dosen Wali mengaktivasi KRS pada SIAKAD sebagai bukti bahwa 
mahasiswa telah melakukan bimbingan KRS 

9. Meminta validasi di bagian keuangan dan membayar biaya sesuai 
ketentuan di bank 

10. Menyerahkan KRS ke BAAKSI 
11. Memasukan mata kuliah yang diambil ke dalam program SIAKAD 
12. Jumlah beban studi maksimum yang boleh diambil setiap 

mahasiswa pada semester berikutnya ditetapkan berdasarkan Indeks 
Prestasi dari KHS Semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai 
berikut :  
 
IP 3,00  ke atas : 24 SKS 

 2,50  -  2,99 : 21 SKS   
 2,00  -  2,49 : 18 SKS 
 1,50  -  1,99 : 15 SKS 
 kurang dari 1,50 : 12 SKS 
 
13. Pengambilan mata kuliah tidak boleh melebihi ketentuan yang ada. 
14. Apabila dalam blangko KRS (setelah diisi) masih terdapat baris yang 

kosong, diberi garis penutup oleh Dosen wali dan ditulis jumlah SKS 
yang diambil 

15. Dosen wali melakukan aktivasi mahasiswa perwaliannya agar bisa 
mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 

16. Mahasiswa melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk sesuai 
dengan jumlah SKS yang disetujui oleh dosen wali. 

17. Dosen wali melaporkan hasil konsultasi mahasiswa ke Ka. Prodi 
apabila terdapat permasalahan. 
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2.3. Sanksi  Keterlambatan 

Bagi mahasiswa yang terlambat mengisi atau mengembalikan KRS ke 
BAAKSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dianggap cuti kuliah 
pada semester yang bersangkutan. 

 
2.4. Prosedur Tetap Cuti Studi 

1. Setiap mahasiswa yang akan mengambil cuti datang ke BAAKSI 
untuk mengambil formulir cuti 

2. Mahasiswa menghadap dosen wali untuk melakukan 
bimbingan/konsultasi terkait cuti studi 

3. Dosen wali memberi saran dan pendapatnyaa, jika telah disepakati 
maka formulir ditandatangani oleh dosen wali dan Dekan 

4. Mahasiswa tetap melakukan pembayaran ke bank untuk registrasi 
5. Bank melakukan aktivasi atas nama mahasiswa yang telah 

melakukan pembayaran 
 

2.5. Prosedur Tetap Pindah Kelas 
1. Setiap mahasiswa yang akan pindah kelas datang ke BAAKSI untuk 

mengambil formulir pindah kelas  
2. Mahasiswa mengahadap Ka. Prodi untuk memberitahu dan 

meminta persetujuan untuk pindah kelas 
3. Mahasiswa mengembalikan formulir ke BAAKSI dan Fakultas untuk 

arsip 
4. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah kembali 

 
2.6. Prosedur Tetap Pindah Program Studi 

1) Setiap mahasiswa yang akan pindah kelas datang ke BAAKSI untuk 
mengambil formulir pindah program studi 

2) Mahasiswa menghadap Ka. Prodi dan Dekan dari program studi 
yang lama untuk memberi tahu dan  meminta persetujuan untuk 
pindah program studi 

3) Mahasiswa menghadap Ka. Prodi dan Dekan dari program studi 
yang baru untuk memberi tahu dan  meminta persetujuan untuk 
pindah program studi 

4) Mahasiswa mengembalikan formulir ke BAAKSI dan Fakultas untuk 
arsip 

5) Mahasiswa dapat mengikuti kuliah kembali pada program studi 
yang baru 
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BAB  III 
KURIKULUM DAN SILABI 

 
 

3.1. Dasar Kurikulum 
Kurikulum Fakultas Perikanan UNIKAL disusun dengan 
memperhatikan beberapa ketentuan berikut : 
 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, di mana Program 
Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), mempunyai beban studi 
kumulatif minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama studi 
8-14 semester. 

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
: 045/U/2002 tentang kurikulum pendidikan tinggi. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Kurikulum 2010/2011 Sarjana 
Perikanan Fakultas Perikanan UNIKAL disusun dengan beban 
kumulatif untuk Program Studi Budidaya Perairan seperti dalam tabel 
berikut ini : 
 

No. Kelompok Mata Kuliah  sks 

1 Mata Kuliah Pengembangan 
Kepribadian (MPK) 

 9 sks 
 

2 Mata Kuliah Keilmuan dan 
Ketrampilan (MKK) 

66 sks 

3 Mata Kuliah Keahlian 
Berkarya (MKB) 

27 sks 

4 Mata Kuliah Perilaku 
Berkarya (MPB) 

38 sks 

5 Mata Kuliah Berkehidupan 
Bermasyarakat (MBB) 

 5 sks 

 Jumlah  145 sks 

 
Adapun penyebaran, beban, ketentuan dan peraturan peralihan 
kurikulum Tahun akademik 2010/2011 dapat dilihat pada Tabel di 
bawah ini 
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3.2. Kurikulum dan Silabi Program Studi Budidaya Perairan 
3.2.1 Kurikulum Program Studi Budidaya Perairan 

 

KODE M.K NAMA MATA KULIAH 
BOBOT 

SKS 

 
PRASYARAT 

 

KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) = 9 SKS 

Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 
berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan 
dan kebangsaan 

BDP.001  Pendidikan Agama 3 - 

BDP.002  Pendidikan Kewarganegaraan 3 - 

BDP.008  Bahasa Indonesia 3 - 

BDP.009  Renang 0 - 

 Jumlah Kelompok MPK 9  

MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK) = 66 SKS 

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan 
landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. 

BDP.012 Pengantar Ilmu Perikanan 2 - 

BDP.024 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 - 

BDP.021 Planktonologi 3 BDP.006 

BDP.007 Bahasa Inggris 3 - 

BDP.022 Limnologi 3 BDP.027 

BDP.029 Pengantar Oceanografi 2 - 

BDP.003 Matematika 2 - 

BDP.005 Kimia Dasar 3 - 

BDP.006 Biologi Umum 3 - 

BDP.010 Fisika Dasar 3 - 

BDP.013 Dasar-dasar Budidaya Perairan 2 - 

BDP.011 Statistika 3 BDP.003 

BDP.014 Dasar-dasar Penangkapan Ikan 2 - 

BDP.015 Dasar-dasar Teknologi Hasil Perikanan 2 - 

BDP.018 Mikrobiologi Akuatik 3 BDP.006 

BDP.023 Biokimia Dasar 3 BDP.005 

BDP.020 Iktiologi 3 BDP.006 

BDP.019 Avertebrata Air 3 BDP.006 

BDP.027 Ekologi Perairan 3 BDP.006 

BDP.044 Metode Ilmiah 2 BDP.011 

BDP.033 Biologi Perikanan 3 
BDP.006  
BDP.020 

BDP.026 Fisiologi Hewan Air 3 
BDP.006  
BDP.020 

BDP.040 Manajemen Kualitas Air 3 BDP.027 
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BDP.035 Standardisasi 2 - 

BDP.031 Rancangan Percobaan 3 BDP.011 

 Jumlah Kelompok MKK 66  

MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) = 27 SKS 

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan 
kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 

BDP.017 Teknologi Informasi 3 - 

BDP.028 Genetika dan Pemuliaan Ikan 3 BDP.006 

BDP.030 Nutrisi Ikan 3 BDP.023 

BDP.034 Teknologi Pembenihan Ikan 3 
BDP.028 
BDP.026 
BDP.013 

BDP.036 Teknologi Penanganan Hasil Perikanan 3 BDP.015 

BDP.043 Bioteknologi Akuakultur 3 
BDP.028 
BDP.013  
BDP.026 

BDP.039 Parasit dan Penyakit Ikan 3 
BDP.006 
BDP.018 

BDP.038 Budidaya Pakan Alami 3 BDP.021 

BDP.049 Rekayasa Akuakultur 3  

 Jumlah Kelompok MKKB 27  

MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) = 38 SKS 

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku 
yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar 
ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 

BDP.012 Hukum Peraturan Perikanan 2 - 

BDP.025 Dasar-dasar Manajemen 2 BDP.024 

BDP.032 Kewirausahaan 2 BDP.025 

BDP.046 Manajemen Tata Lingk. Budidaya 3 BDP.013 

BDP.041 Manajemen Akuakultur Tawar 3 BDP.013 

BDP.042 Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP.013 

BDP.047 Manajemen Marikultur 3 BDP.013 

BDP.045 Manajemen Pemberian Pakan 3 
BDP.013  

 BDP.030 

BDP.037 Manajemen Hatchery 3 BDP.013 

BDP.048 Tek. Dan Manajemen Ikan Hias 3 BDP.013 

BDP.050 Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDP.013 

BDP.051 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut 3  BDP.030 

BDP.054 Magang/Praktek Kerja Lapangan 2 Min 100 sks 

BDP.052 Seminar 2  

BDP.055 Skripsi 4  

 Jumlah Kelompok MPB 38  
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MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) = 5 SKS 

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami 
kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya 

BDP.016  Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 - 

BDP.054  KKN 3 Min 120 sks 

 Jumlah Kelompok MBB 5  

 
3.2.2 Penawaran Mata Kuliah Per Semester 

 
SEMESTER GANJIL 

NO. 
KODE 
M.K. 

MATA KULIAH 
SKS 

JML 
K P 

SEMESTER I 
1 BDP.001 Pendidikan Agama 3 0 3 
2 BDP.002 Pendidikan Kewarganegaraan 3 0 3 
3 BDP.003 Matematika 2 0 2 
4 BDP.004 Peng. Ilmu Perikanan 2 0 2 
5 BDP.005 Kimia Dasar 2 1 3 
6 BDP.006 Biologi Umum 2 1 3 
7 BDP.007 Bahasa Inggris 3 0 3 
8 BDP.008 Bahasa Indonesia 3 0 3 
9 BDP.009 Renang 0 0 0 
  Jumlah 20 2 22 

SEMESTER III 
1 BDP.018 Pengantar Oceanografi 2 0 2 
2 BDP.019 Avertebrata Air 2 1 3 
3 BDP.020 Iktiologi 2 1 3 
4 BDP.021 Planktonologi 2 1 3 
5 BDP.022 Ekologi Perairan 2 1 3 
6 BDP.023 Biokimia Dasar 2 1 3 
7 BDP.024 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 0 2 

    Jumlah 14 5 19 
  SEMESTER V    
1 BDP.033 Biologi Perikanan 2 1 3 
2 BDP.034 Teknologi Pembenihan Ikan 2 1 3 
3 BDP.035 Metode Ilmiah 2 0 2 
4 BDP.036 Tek. Penanganan Hasil Perikanan 2 1 3 
5 BDP.037 Manajemen Hatchery 2 1 3 
6 BDP.038 Budidaya Pakan Alami 2 1 3 
7 BDP.039 Parasit dan Penyakit Ikan 2 1 3 

    Jumlah 14 6 20 
SEMESTER VII 

1 BDP.047 Manajemen Marikultur 2 1 3 
2 BDP.048 Tek. dan Manajemen Ikan Hias 2 1 3 
3 BDP.049 Rekayasa Akuakultur 2 1 3 
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4 BDP.050 Pengemb. Industri Akuakultur 2 1 3 

5 BDP.051 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan 
Laut 2 1 3 

    Jumlah 10 5 15 
 

SEMESTER GENAP 

NO. KODE M.K. MATA KULIAH 
SKS 

JML 
K P 

SEMESTER II 
1 BDP.010 Fisika Dasar 2 1 3 
2 BDP.011 Statistika 3 0 3 
3 BDP.012 Hukum Peraturan Perikanan 2 0 2 
4 BDP.013 Dasar-2 Budidaya Perairan 2 0 2 
5 BDP.014 Dasar-2 Penangkapan Ikan 2 0 2 
6 BDP.015 Dasar-2 Teknologi Hasil Perikanan 2 0 2 
7 BDP.016 Ilmu Sosial Budaya Dasar 3 0 3 
8 BDP.017 Teknologi Informasi 2 0 2 

    Jumlah 18 1 19 
SEMESTER IV 

1 BDP.025 Dasar-2 Manajemen 2 0 2 
2 BDP.026 Fisiologi Hewan Air 2 1 3 
3 BDP.027 Limnologi 2 1 3 
4 BDP.028 Genetika dan Pemuliaan Ikan 2 1 3 
5 BDP.029 Mikrobiologi Akuatik 2 1 3 
6 BDP.030 Nutrisi Ikan 2 1 3 
7 BDP.031 Rancangan Percobaan 3 0 3 
8 BDP.032 Kewirausahaan 2 0 2 

  Jumlah 17 5 22 
SEMESTER VI 

1 BDP.040 Manajemen Kualitas Air 2 1 3 
2 BDP.041 Manajemen Akuakultur Tawar 2 1 3 
3 BDP.042 Manajemen Akuakultur Payau 2 1 3 
4 BDP.043 Bioteknologi Akuakultur 2 1 3 
5 BDP.044 Standardisasi 2 0 2 
6 BDP.045 Manajemen Pemberian Pakan 2 1 3 
7 BDP.046 Manaj. Tata Lingkungan Budidaya 2 1 3 
    Jumlah 15 6 20 

SEMESTER VIII 
1 BDP.052   Seminar 2 0 2 
2 BDP.053   KKN/KKP 0 3 3 
3 BDP.054   Magang 0 2 2 
4 BDP.055   Skripsi 0 4 4 
    Jumlah 2 9 11 
Keterangan : K : Kuliah ; P : Praktik 
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3.2.3 Deskripsi Singkat Mata Kuliah Pada Prodi Budidaya Perairan 
 

1. Pendidikan Kewarganegaraan (3 sks) 
Deskripsi Mata Kuliah : 
Mata kuliah ini berisi telaah pemahaman masalah 
Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) secara 
komprehensif integral yang meliputi : Wawasan Nusantara, 
Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Hankamnas serta 
Hankam Rakyat Semesta 

 
2. Pendidikan Agama Islam  (3 sks) 

Deskripsi Mata Kuliah : 
Mata kuliah ini merupakan dasar pemahaman keagamaan 
yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang meliputi Aqidah 
dan Ibadah menurut ajaran Islam dalam rangka memberikan 
dasar pembentukan manusia intelektual yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki wawasan yang 
luas agar mampu bersikap dan bertindak dengan pola pikir 
yang sesuai dengan ajaran Islam. 

 
Pendidikan Agama Katholik (3 sks) 
Deskripsi mata kuliah: 
Mata kuliah ini merupakan dasar pemahaman keagamaan 
yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai individu dan 
masyarakat berdasar agama Katholik dalam rangka 
memberikan dasar pembentukan manusia intelektual yang 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki 
wawasan yang luas agar mampu bersikap dan bertindak 
dengan pola pikir yang sesuai dengan ajaran Katholik. 

 
Pendidikan Agama Kristen (3 sks) 
Deskripsi mata kuliah: 
Mata kuliah ini merupakan dasar pemahaman keagamaan 
yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai individu dan 
masyarakat berdasar agama Kristen dalam rangka 
memberikan dasar pembentukan manusia intelektual yang 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki 
wawasan yang luas agar mampu bersikap dan bertindak 
dengan pola pikir yang sesuai dengan ajaran Kristen. 

 
Pendidikan Agama Hindu (3 sks) 
Deskripsi mata kuliah: 
Mata kuliah ini merupakan dasar pemahaman keagamaan 
yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai individu dan 
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masyarakat berdasar agama Hindu dalam rangka 
memberikan dasar pembentukan manusia intelektual yang 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki 
wawasan yang luas agar mampu bersikap dan bertindak 
dengan pola piki yang sesuai dengan ajaran Hindu. 

 
Pendidikan Agama Budha (3 sks) 
Deskripsi mata kuliah: 
Mata kuliah ini merupakan dasar pemahaman keagamaan 
yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai individu dan 
masyarakat berdasar agama Budha dalam rangka 
memberikan dasar pembentukan manusia intelektual yang 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki 
wawasan yang luas agar mampu bersikap dan bertindak 
dengan pola pikir yang sesuai dengan ajaran Budha. 

 
3. Bahasa Inggris  (3 sks) 

Deskripsi Mata Kuliah : 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan ketrampilan dasar 
membaca bahasa Inggris bagi mahasiswa. Pemahaman pola-
pola kalimat : Auxillaries, reported speeches, gerunds, 
infinitive phrases, adverbs dan conditional sentences. 

 
4. Bahasa Indonesia ( 3 sks) 

Deskripsi Mata kuliah : 
Mata kuliah  ini bertujuan meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam pengetahuan dasar menulis, ejaan dan 
tanda baca, penalaran dalam karangan, pilihan kata dan 
definisi, kalimat efektif, pengembangan paragraf serta 
perencanaan karangan. 

 
5. Fisika Dasar (3 sks) 

Konsep prinsip dan hukum dasar yang penting meliputi 
kinetik dan mekanika, getaran, gelombang, sifat 
termodinamika, bunyi, refleksi cahaya, alat optik, dispersi, 
interferensi, difraksi, polarisasi, fotometri, listrik statis, listrik 
mengalir, medan elektromagnet, GGL induksi, arus bolak 
balik, fisika atom dan fisika inti. 
 

6. Kimia Dasar  (3 sks) 
Pengantar kimia dasar, stokiometri, energetika kimia, 
struktur atom dan sistem periodik, struktur molekul, zat 
padat, keseimbangan kimia. Kimia larutan, kimia unsur dan 
kimia organik dalam bahan alam. 
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7. Biologi Umum (3 SKS) 
Sel-sel organisme jaringan tubuh organisme, klasifikasi 
hewan dan tumbuhan, fisiologi tumbuhan, struktur dan 
fungsi organ vertebrata, reproduksi, genetika, organisme dan 
lingkungannya. Genetika dan evolusi, teori Mendel dan 
kromosom, fungsi dan duplikasi DNA dan RNA. 

 
8. Matematika (2 sks) 

Pokok bahasan mengenai limit dan kontinuan, turunan 
fungsi maksimum dan minimum fungsi, teorima Rolle dan 
nilai tengah, kecekungan fungsi, optimasi, laju 
terhubungkan, grafik fungsi, anti turunan, integral, kalkulus 
serta pengenal derivatif dan integral, probabilitas dan aljabar 
matriks. 
 

9. Pengantar Ilmu Ekonomi (2 sks) 
Pengantar yang mencakup konsep-konsep dasar dalam 
analisis ekonomi baik secara mikro maupun makro, 
pengertian tentang harga pasar, perilaku konsumen dan 
produksi, biaya dan penentuan harga, faktor produksi dan 
bentuk pasar. 
 

10. Pengantar Ilmu Perikanan (2 sks) 
Pokok bahasan mengenai wawasan ilmu perikanan serta 
penerapannya dalam penggunaan sumberdaya ikan, 
teknologi produksi dan pasca panen serta pengembangan 
usaha perikanan. Membahas secara teoritis dan empiris 
kaitan antara pemanfaatan sumberdaya ikan dengan kegiatan 
ekonomi perikanan demi peningkatan taraf hidup manusia. 

 
11. Statistika (3 sks) 

Pemahaman mengenai populasi dan contoh, data, distribusi 
frekuensi, ukuran gejala pusat, ukuran penyebaran, 
simpangan baku, kurva normal dan penggunaannya, 
sampling dan hipotesis. Interferensi statistik untuk satu dan 
dua populasi, khususnya interferensi untuk mean, variansi 
dan proporsi. 
 

12. Biokimia Dasar (3 sks) 

Membahas proses-proses kehidupan antara lain siklus energi 
hayati, gizi enzim, prinsip-prinsip metabolisme karbohidrat, 
lemak dan protein, fotosintesis, fiksasi nitrogen, fermentasi 
dan pembusukan serta kaitan dan hubungan proses yang satu 
dengan proses yang lain. 
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13. Mikrobiologi Akuatik (3 sks) 
Mempelajari jasad mikroba akuatik meliputi taksonomi, 
morfologi, metabolisme dan reproduksi daripada bakteri, 
virus, cendawan dan protozoa. 

 
14. Iktiologi (3 sks) 

Klasifikasi, struktur dan fungsi organ bagi kelangsungan 
hidup, proses reproduksi, tingkah laku, distribusi dan 
pertumbuhan ikan. 
 

15. Planktonologi (3 sks) 

Struktur dan peranan plankton dalam sumberdaya perairan. 
Klasifikasi,  distribusi, adaptasi dan suksesi plankton. Metode 
analisa komposisi abiotik. 
 

16. Avertebrata Air (3 sks) 

Klasifikasi, struktur dan fungsi organ bagi kelangsungan 
hidup, proses reproduksi, perkembangan dan pertumbuhan 
avertebrata air. 
 

17. Biologi Perikanan (3 sks) 

Kelangsungan hidup ikan mencakup topik-topik daur hidup 
ikan, proses pembuahan, perkembangan pertumbuhan dan 
faktor-faktor keturunan pada ikan.                                
           

18. Limnologi (3 sks) 

Morfologi perairan tawar. Tipe distribusi dan sifat fisika, 
kimia dan biologi perairan tawar. Peranan cahaya, pola 
distribusi suhu, oksigen terlarut, karbondioksida, pH dan 
reduksi-oksidasi. Siklus unsur hara berkaitan dengan proses 
produktivitas perairan. Peranan bahan organik dan detritus 
serta pengantar aspek biolimnologi. 

 
19. Pengantar Oceanografi (2 sks) 

Gambaran secara umum mengenai laut dan fenomena yang 
terjadi di laut, meliputi aspek oceanografi fisika, kimia dan 
biologi. Metode pengamatan  dan cara analisis parameter 
fisika, kimia dan biologi laut. 

 
20. Ekologi Perairan (3 sks) 

Pokok bahasan mengenai konsep-konsep : ekosistem, daya 
dukung, hubungan interelasi/interaksi antara faktor abiotik 
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dalam ekosistem perairan, keragaman jenis dan komunitas 
biota air, perilaku dan suksesi populasi. 

 
21. Fisiologi Hewan Air  (3 sks) 

Konsep fisiologi, pengantar fisiologi sel dan metabolisme. 
Konsepsi homeostasi dan bioenergetika, proses sirkulasi, 
respirasi, pencernaan, osmoregulasi dan reproduksi. 
 

22. Dasar-Dasar Budidaya Perairan (2 sks) 

Prinsip-prinsip yang mendasari pemanfaatan produktivitas 
perairan dan pengelolaan budidaya ikan dan jasad perairan 
lainnya. 
 

23. Dasar-Dasar Penangkapan Ikan (2 sks) 

Fish behaviour, hubungan fish behaviour dengan teknik 
penangkapan dan perkembangan perikanan, pengenalan 
fishing gear material, metoda material jaring, gaya 
hidrodinamika, disain alat tangkap, pengenalan kapal 
perikanan. 
 

24. Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perikanan (2 sks) 

 Kandungan dan sifat-sifat bahan pangan ikan, faktor-faktor 
penyebab kerusakan bahan pangan, aplikasi prinsip kimiawi, 
mikrobiologi dan teknik dalam proses pengolahan hasil 
perikanan. dasar-dasar dari cara pengolahan pangan dengan 
penekanan pada hasil perikanan, baik secara tradisional 
maupun modern. 

 
25. Standardisasi (2 sks) 

Konsep dasar standardisasi, peneraan ukuran, sertifikasi dan 
akreditasi, SNI 

 
26. Metode Ilmiah (2 sks) 

Pengertian mengenai daya penalaran, pendekatan perencaan 
pemecahan masalah secara ilmiah, pengenalan dan 
pemanfaatan ragam informasi ilmiah/kepustakaan, metode 
penulisan karya ilmiah, melatih menelusuri pustaka serta 
pembuatan rencana penelitian. 
 

27.  Manajemen Kualitas Air (3 sks) 

Konsep manajemen kualitas air, pengelolaan aspek kimia 
yang mempengaruhi kualitas perairan, pengelolaan aspek 
fisika, biologi, bahan organik yang mempengaruhi kualitas 
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suatu perairan,pemupukan dan pengapuran pada perairan 
kolam, pencemaran perairan serta beberapa metode 
penanganan kualitas air. 

 
28. Rancangan Percobaan (3 sks) 

Rancangan-rancangan struktur perlakuan-perlakuan untuk 
percobaan dengan faktor tunggal dan berfaktor dua atau 
lebih. Pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan 
beberapa rancangan baku (rancangan acak lengkap, 
rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar latin dan 
rancangan petak terbagi). Analisis ragam (model pengaruh-
pengaruh tetap, acak dan campuran) dan pembanding rataan 
perlakuan  (pembanding linear ortogonal, regresi polinomial 
ortogonal dan pembanding ganda).  
 

29. Teknologi Informasi (2 sks) 

Konsep teknologi informasi dan aplikasi dalam berbagai 
disiplin ilmu. 
 

30. Genetika Dan Pemuliaaan Ikan (3 sks) 

 Pengertian tentang ilmu genetika dengan contoh pada 
ikan.Peranan pemuliaan ikan dalam peningkatan hasil 
budidaya perairan dan produksi benih. Prinsip-prinsip dan 
beberapa metode pemuliaan ikan. 

 
31. Nutrisi Ikan (3 sks) 

Pengetahuan, pengembangan komponen nutrisi dan non 
nutrisi yang dibutuhkan ikan, teknik formulasi dan 
pembuatan pakan ikan, kebutuhan nutrisi energi pada pakan 
ikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penyimpanan 
dan kerusakan pakan serta evaluasi kualitas pakan. 
 

32. Teknologi Pembenihan Ikan (3 sks) 

Peranan faktor internal terutama hormon dan faktor 
eksternal (lingkungan) dalam reproduksi ikan, teknik-teknik 
memacu perkembangan gonad dan perangsangan pemijahan. 
Pengembangan gonad dan perangsangan pemijahan. 
Pengembangan induk, fertilisasi buatan dan inkubasi telur 
serta teknik pemeliharaan larva. 

 
33. Teknologi Penanganan Hasil Perikanan.(3 sks) 

Perkembangan teknologi penangkapan ikan dan faktor-
faktor penentunya, deskripsi unit penangkapan ikan 
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berdasarkan klasifikasi standar nasional, dasar-dasar 
pengolahan dan pengawetan ikan secara menyeluruh dan 
kandungan sifat-sifat bahan pangan ikan, faktor-faktor 
penyebab kerusakan bahan pangan sampai ke prinsip-prinsip 
dasar cara-cara pengawetan hasil perikanan, baik tradisional 
maupun modern. 

 
34. Bioteknologi Akuakultur (3 sks) 

 Pemanfaatan dan kerekayasaan terhadap organisme untuk 
menghasilkan    produk dan jasa bagi kepentingan manusia 

 
35. Parasit Dan Penyakit Ikan (3 sks) 

Jenis, klasifikasi, daur hidup parasit dan penyakit ikan dan 
simpton yang ditimbulkannya serta usaha pencegahan, 
pemberantasan dan pengobatannya dalam kegiatan budidaya 
perairan. 
 

36. Budidaya Pakan Alami (3 sks) 

Teknik budidaya pakan alami secara massal, evaluasi nilai 
nutrisi dan rekayasa peningkatan mutu pakan alami. 
 

37. Hukum Dan Peraturan Perikanan (2 sks) 

Pengantar sosiologi hukum, pengertian hukum dan istilah 
hukum perikanan, penerapan undang-undang dan peraturan 
pemerintah yang mengatur perikanan. 
 

38. Dasar-Dasar Manajemen (2 sks) 

Pengertian tentang manajemen, peranan studi manajemen, 
perkembangan manajemen ilmiah serta fungsi-fungsi 
manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, 
inovasi dan representasi). 
 

39. Kewirausahaan (2 sks) 

Memberikan pengertian dan konsep kewirausahaan sebagai 
suatu sistem dan keterkaitan antara subsistem-subsistem, 
pelaku-pelaku dan lembaga-lembaga penunjang 
kewirausahaan dan peranan kewirausahaan dalam 
pembangunan nasional. 
 

40.  Manajemen Tata Lingkungan Budidaya Perairan (3 sks) 

Konsep optimalisasi pengelolaan tata lingkungan budidaya 
perairan didasarkan konsepsi daya dukung lingkungan 
sebagai penentu estimasi hasil produksi budidaya perairan 
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41.  Manajemen Akuakultur  Air Tawar (3 sks) 

Mempelajari berbagai sistem dan teknologi pembesaran jasad 
budidaya perairan tawar. Strategi pemilihan komoditas, 
peranan dan fungsi manajemen, perencanaan produksi, 
organisasi dan pengendalian proses produksi dengan 
memperhatikan faktor kritis terestrial. 
 

42.  Manajemen Akuakultur  Payau (3 sks) 

       Aplikasi konsep-konsep manajemen bioteknis budidaya pada 
berbagai organisme perairan payau dalam upaya mencapai 
produksi yang optimal dan menguntungkan serta ramah 
lingkungan. 

 
43.  Manajemen Marikultur (3 sks) 

Mempelajari berbagai sistem dan teknologi pembesaran jasad 
budidaya perairan payau dan laut. Strategi pemilihan 
komoditas, peranan dan fungsi manajemen, perencanaan 
produksi, organisasi dan pengendalian proses produksi 
dengan memperhatikan faktor kritis bahari. 
 

44. Manajemen Pemberian Pakan (3 sks) 

Konsep dasar manajemen pemberian  pakan ikan pada 
berbagai sistem budidaya perairan. Program dan teknik 
pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuha ikan dan 
kondisi lingkungan/daya dukung perairan  
 

45. Teknologi Dan Manajemen Ikan Hias (3 sks) 

Pengenalan jenis ikan hias air tawar, ikan hias air laut, proses 
budidaya, penanggunalan hama dan penyakit dan teknik 
pembuatan akuarium dan perawatannya. 

 
46. Pengembangan Industri Akuakultur (3 sks) 

Identifikasi dan evaluasi kesesuaian sumberdaya alam untuk 
pengembangan budidaya perairan. Identifikasi dan 
penanggulangan masalah budidaya perairan untuk 
meningkatkan produksi dan optimasi pemanfaatan 
sumberdaya alam di suatu wilayah. 
 

47. Rekayasa Akuakultur (3 sks) 

Konsep perencanan dan konstruksi perwadahan budidaya 
ikan. Evaluasi hidrotopografi, tekstur tanah, ketersediaan 
sumber air calon lahan budidaya ikan. Rancang bangun, tata 
letak dan sistem irigasi serta bangunan air. 
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48. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (3 sks) 

Karakteristik, struktur dan dinamika ekosistem pesisir dan 
laut; rencana pengelolaan perikanan budidaya di wilayah 
pesisir, teknik dasar perencanaan pesisir dan laut; valuasi 
ekonomi sumber daya pesisir dan laut. 

 
49. Ilmu Sosial Budaya Dasar (3 sks) 

Pengertian dan ruang lingkup sosiologi, kebudayaan dan 
masyarakat agraris, kelembagaan sosial, grup sosial, 
organisasi sosial, stratifikasi dan kekuasaan, proses-proses 
sosial, perubahan masyarakat dan pembangunan 
 

50. Magang (3 sks) 

Suatu kegiatan untuk  menambah pengalaman kerja praktis 
dan ketrampilan mahasiswa yang sesuai dengan bidang 
keahlian studinya dan kemampuan analisis mahasiswa 
berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam kegiatan magang, 
mahasiswa merupakan bagian terpadu (integral) dari sistem 
kerja tempat magang untuk mendalami aspek keteknikan, 
manajemen dan teknologi. 
 

51. Kuliah Kerja Nyata (3 sks) 

Wajib dan merupakan syarat dapat mengikuti ujian sarjana. 
Memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa tentang 
perikanan serta hal-hal yang ada hubungannya dengan 
perikanan selama 2 (dua) bulan. 
 

52. Seminar (2 sks) 

Penyampaian hasil penelitian oleh mahasiswa tingkat akhir. 
 

53. Skripsi (4 sks) 

Penelaahan dan pemecahan masalah secara ilmiah di bidang 
budidaya perairan dalam kaitannya dengan tugas-tugas 
penelitian di lapangan atau laboratorium. 
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BAB  IV 
PEDOMAN TATA KRAMA DAN KODE ETIK DOSEN,  

TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA 
 
 
4.1. Dosen 

4.1.1 Pedoman Tata Krama Dosen Dalam Mengajar 
Di Dalam Kelas 
a. Mengajar materi perkuliahan berdasarkan bahan yang telah 

ada dalam Silabi, SAP dan dikembangkan 
b. Menjaga suasana belajar mengajar dengan baik dan menjaga 

ketertiban serta etika moral dalam pembelajaran di dalam 
kelas. 

c. Melalui dan mengakhiri perkuliahan sesuai waktu yang telah 
ditentukan. 

d. Memotivasi mahasiswa untuk belajar 
e. Memotivasi mahasiswa untuk berani mengemukakan 

pendapat melalui forum diskusi di kelas 
f. Bertutur kata, bertindak dan memberikan  contoh yang baik 

kepada mahasiswa 
g. Memegang  teguh rahasia soal yang akan diujikan 
h. Melaporkan hasil belajar mahasiswa secara tepat waktu dan 

menilainya secara obyektif 
i. Memperingatkan dan menegur mahasiswa yang tidak 

disiplin sesuai dengan tata tertib yang berlaku 
j. Tidak diperkenankan menjual buku, memaksa mahasiswa 

untuk mengikuti kursus atau memberikan “petunjuk” yang 
mengarah kepada soal ujian 

k. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses belajar 
mengajar 

 
Di Luar Kelas 
a. Mentaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku di 

wilayah Republik Idonesia 
b. Bermoral dan berkelakuan baik 
c. Mentaati dan mendukung seluruh kebijakan pimpinan 

Fakultas Perikanan UNIKAL  
d. Menjunjung tinggi derajat ilmu pengetahuan 
e. Menjaga nama baik civitas akademika Fakultas Perikanan 

UNIKAL, baik di dalam maupun di luar kampus 
f. Membantu kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa. 
g. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari 

mahasiswa yang dapat mempengaruhi  dosen dalam 
pemberian nilai 
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h. Tidak boleh menarik bayaran dan menerima imbalan apapun 
dalam proses pembimbingan skripsi 

 
4.1.2 Sanksi 

a. Dosen yang melakukan pembocoran soal dan atau 
memberikan kunci jawaban ujian dikenakan sanksi 
akademis berupa tidak diperbolehkan mengajar untuk 1 
(satu) semester. 

b. Dosen yang melakukan tindakan yang melanggar etika 
moral dan kesopanan diberikan sanksi tidak diperbolehkan 
mengajar untuk satu semester. 

c. Dosen yang mengulangi tindakan curang di atas, tidak 
diperbolehkan mengajar untuk selamanya. Dalam hal dosen 
di atas adalah dosen tetap, maka akan dimutasikan pada 
tugas adminstratif. 

d. Dosen yang melakukan pemalsuan nilai dan ijazah 
dikenakan sanksi akademis berupa tidak diperbolehkan 
mengajar untuk selamanya dan selanjutnya diserahkan 
kepada pejabat yang berwenang untuk mempertanggung 
jawabkan tindakan pidananya. 

e. Dosen yang terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk 
apapun dalam proses pembelajaran, pembuatan skripsi dan 
kegiatan akademik lainnya dikenakan sanksi akademis 
berupa tidak diperbolehkan mengajar untuk 1 (satu) 
Semester 

 
4.1.3 Pedoman Tata Krama Dosen Dalam Meneliti 

a. Dosen wajib berlaku jujur dan objektif dalam melakukan 
penelitian 

b. Dosen wajib bersifat terbuka tentang penemuan-penemuan 
hasil penelitian 

c. Dosen wajib mendahulukan kepentingan dunia ilmiah di 
atas kepentingan pribadi dalam melakukan penelitian 

d. Dosen wajib bekerja sama dengan dosen / peneliti lainnya 
e. Dosen dilarang menjiplak atau menganggap hasil penelitian 

orang lain sebagai miliknya, dan bila diketahui oleh pihak 
Fakultas Perikanan UNIKAL maka dosen yang bersangkutan 
akan dikenakan sanksi adsministratif 

f. Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam melakukan 
penelitian dosen. 

 

 
4.1.4 Kode Etik Dosen 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen, semua dosen wajib 
mentaati kode etik dosen : 
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1. Selalu berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 
ketrampilan untuk diteruskan kepada Mahasiswa. 

2. Selalu mengikuti dan melaksanakan dengan baik dan penuh 
tanggungjawab semua peraturan dan prosedur proses belajar 
mengajar yang telah ditetapkan. 

3. Tidak memanfaatkan jabatannya sebagai dosen demi untuk 
kepentingan pribadi maupun golongan di luar Fakultas 
Perikanan UNIKAL 

4. Memegang teguh dan menjaga semua rahasia yang 
dipercayakan oleh  Fakultas Perikanan UNIKAL 

 

4.1.5 Hak Dan Kewajiban Dosen 
1. Hak Dosen  

Setiap dosen sebagai pegawai diberikan hak-haknya sebagai 
berikut: 
a. Menerima tunjangan tetap setiap bulan sesuai dengan 

jabatan akademik dan golongan dosen yang 
bersangkutan. Besarnya tunjangan tetap tersebut diatur 
dalam Surat Keputusan Yayasan bagi dosen tetap 
Yayasan dan Mendiknas bagi dosen PNS dpk UNIKAL. 
Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi 
untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan akademik 
sebagai berikut: 

 

Nama 
Jabatan 

Gol. Pangkat 

Jumlah 
Minimal 

Angka 
Kredit 

Asisten Ahli III/b Penata Muda Tk I 150 
Lektor III/c Penata 200 

 III/d Penata Tk I 300 
Lektor Kepala IV/a Pembina 400 

 IV/b Pembina Tk I 550 

 IV/c Pembina Utama Muda 700 
Profesor IV/d Pembina Utama Madya 850 

 IV/e Pembina Utama 1050 
 

b. Setiap dosen diberikan hak mengajar, meneliti dan 
melakukan pengabdian kepada masyarakat  pada setiap 
semester dimana jumlah sks mengajar ditentukan  
berdasarkan ketersediaan kelas, kesanggupan mengajar 
dan evaluasi akademik dosen. Bila dosen tidak mendapat 
tugas mengajar karena jumlah kelas tidak mencukupi  
maka dosen tersebut mendapat tunjangan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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Nama 
Jabatan 

Pendidikan 

Wewenang & 
Tanggungjawab 

B.a B.b B.c 

Asisten Ahli 
Magister M M M 

Doktor M M M 

Lektor 
Magister M M M 

Doktor M M M 

Lektor 
Kepala 

Doktor M M M 

Profesor Doktor M M M 

Keterangan:  
M = Melaksanakan tugas secara mandiri 
B.a. = Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran 
B.b. = Melaksanakan Penelitian 
B.c. = Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat 

c. Kepada dosen tetap  diberikan hak membimbing skripsi, 
sebagaimana SK Mendiknas dan mendapat tunjangan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

d. Dosen Tetap diberikan kesempatan untuk 
mengembangkan diri melalui studi lanjut, seminar, 
lokakarya, pelatihan dan kegiatan lain yang dapat 
megembangkan kompetensi dosen. 

 

Nama  Jabatan Pendidikan 
Wewenang dan 
Tanggungjawab 

Asisten Ahli 
Magister M 

Doktor M 

Lektor 
Magister M 

Doktor M 

Lektor Kepala Doktor M 

Profesor Doktor M 

 
Keterangan: 
M    = Melaksanakan tugas secara mandiri 

 
2. Kewajiban Dosen  

a. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi  
dengan baik, penuh disiplin serta bertanggung jawab 

b. Menjunjung tinggi kode etik dosen 
c. Menjaga nama baik Fakultas Perikanan UNIKAL  
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d. Tidak memegang jabatan struktural di Perguruan Tinggi 
lain 

e. Siap menyediakan waktu diluar jam mengajar untuk 
kepentingan bimbingan tugas akhir 

f. Siap melakukan pengembangan kualitas diri baik secara 
terstruktur maupun atas inisiatif sendiri. 

 
4.1.6 Motivasi Dosen 

Dosen di haruskan  untuk: 
1. Memotivasi mahasiswa untuk hadir kuliah. 

Memberi peringatan pada mahasiswa bila sudah kritis 
ketidakhadirannya. 

2. Memotivasi mahasiswa yang mempunyai IPK < 2 
Memperhatikan dan memberi tugas khusus bagi mahasiswa 
tersebut dan mendorong mahasiswa agar meningkatkan 
prestasi akademiknya 

3. Memberikan tugas mandiri / kelompok 
4. Mendorong mahasiswa bekerja sama dalam kelompok 

sehingga bila yang bersangkutan mengalami kesulitan dapat 
belajar dengan kelompoknya 

5. Dosen hendaknya mampu menegakkan disiplin mahasiswa 
dalam mengikuti perkuliahan di kelas. Contoh: menegur 
mahasiswa yang melanggar tata tertib 

6. Dosen diberi wewenang penuh untuk menindak setiap 
mahasiswa yang dianggap melanggar tata tertib dan atau 
menghambat proses belajar mengajar. Misalnya membuat 
keributan. 

 
4.1.7 Ketentuan Pemberian Honor 

a. Perhitungan honor mengajar dosen berdasarkan kehadiran 
dosen dalam 1 bulan 

b. Kehadiran dosen mengajar ditutup setiap tanggal 24 s/d  26 
pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-
lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya 

 

4.2. Tenaga Kependidikan 
Tenaga kependidikan adalah pegawai unikal yang ditugaskan untuk 

melakukan layanan kepada dosen, mahasiswa dan pihak lain yang 

menunjang kegiatan kependidikan pada Fakultas Perikanan Universitas 

Pekalongan. 

4.2.1    Etika  

Dalam memberilakan layanan tersebut tenaga kependidikan 

harus: 
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1. Melaksanakan tugas sesuai dengan job deskripsi 

2. Melaksanakan kerjasama dengan tenaga kependidikan yang 

lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

3. Memberikan layanan yang cepat dan baik dan adil kepada 

pimpinan, dosen dan mahasiswa dan pihak lain. 

4. Bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sebagai tenaga kependidikan 

5. Selalu berupaya untuk meningkatkan ketrampilan dan 

pengetahuan dalam melaksanakan tugas. 

6. Selalu mengikuti dan melaksanakan dengan baik dan penuh 

tanggungjawab semua peraturan yang berlaku di Unikal. 

7. Tidak memanfaatkan jabatannya sebagai tenaga 

kependidikan demi untuk kepentingan pribadi maupun 

golongan di luar Fakultas Perikanan UNIKAL 

8. Memegang teguh dan menjaga semua rahasia yang 

dipercayakan oleh  Fakultas Perikanan  UNIKAL 

9. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari 

mahasiswa yang dapat mempengaruhi  dalam memberikan 

layanan kepada mahasiswa. 

10. Tidak boleh menarik bayaran dan menerima imbalan apapun 

dalam proses pemberian layanan kepada mahasiswa maupun 

pihak lain. 

 

4.2.2 Sanksi 

1. Tenaga kependidikan yang melakukan pembocoran soal dan 
atau memberikan kunci jawaban ujian dikenakan sanksi 
berupa dikembalikan kepada universitas untuk ditindak 
sesuai aturan. 

2. Tenaga Kependidikan yang melakukan tindakan yang 
melanggar etika moral dan kesopanan dalam memberikan 
layanan kepada mahasiswa dan pihak lain maka 
dikembalikan kepada universitas untuk ditindak sesuai 
aturan. 

3. Tenaga kependidikan yang melakukan pemalsuan nilai dan 
ijazah dikenakan sanksi selanjutnya diserahkan kepada 
pejabat yang berwenang untuk mempertanggung jawabkan 
tindakan pidananya. 

4. Tenaga kependidikan  yang terbukti menerima gratifikasi 
dalam bentuk apapun dalam proses layanan kepada 
mahasiswa dan pihak lain dikenakan sanksi berupa 
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dikembalikan kepada universitas untuk ditindak sesuai 
aturan. 
 

4.3. Norma Dan Etika Mahasiswa 
Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus 
ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik. 
Adapun tujuan norma akademik ini yaitu: agar para mahasiswa 
mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu 
dan/seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya 
permasalahan baik masalah-masalah akademik maupun masalah-
masalah non akademik. Masalah akademik adalah masalah yang 
berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler, Masalah non akademik 
adalah masalah yang terkait dengan kegiatan non kurikuler. 
Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang 
bertentangan dengan norma dan etika kampus. 
 
4.3.1  Pelanggaran Akademik 

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran akademik antara lain sebagai berikut : 

1. Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, 
informasi atau alat bantu studi lainnya pada waktu ujian 
tanpa izin dari Instruktur atau Dosen yang berkepentingan; 

2. Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip 
akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam 
rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan 
dalam lingkup kegiatan akademik; 

3. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat 
menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam 
kegiatan akademik; 

4. Menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-
kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik; 

5. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain 
dengan cara lain dengan cara membujuk, memberi hadiah 
atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian 
terhadap prestasi akademik; 

6. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan 
untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atas 
permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti; ujian, 
kegiatan atau tugas akademik lainnya; 

7. Menyuruh orang lain baik sivitas akademika Unikal maupun 
di luar Unikal  untuk menggantikan kedudukan atau 
melakukan tugas-tugas atau kegiatan baik untuk 
kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam 
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kegiatan akademik, seperti ujian, kegiatan atau tugas 
akademik lainnya; 

8. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma 
kepatutan dalam kehidupan masyarakat akademik. 

4.3.2 Pelanggaran Non Akademik 
Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran non akademik adalah sebagai berikut : 

1. Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji 
yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan, 
sesama mahasiswa dan tamu Unikal; 

2. Membawa senjata dalam bentuk apapun di dalam kampus 
maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
atau yang menyangkut nama Unikal, kecuali mendapat izin 
dari Rektor; 

3. Membawa dan/atau menggunakan segala macam bahan 
kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun terutama napza 
(Narkotika, Psikotropika & Zat Aditif) di dalam kampus 
maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
oleh Unikal atau yang menyangkut nama Unikal, kecuali 
bahan kimia yang digunakan untuk keperluan keperluan 
praktikum; 

4. Membuat keributan atau kegaduhan, pertengkaran atau 
perkelahian, perusakan sarana dan prasarana kampus serta 
tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan 
terganggunya keamanan dan ketertiban kampus; 

5. Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan 
atau tulisan yang menjurus ke arah pertentangan suku, 
agama, ras dan antar-golongan; 

6. Melakukan perjudian di lingkungan kampus; 
7. Melakukan tindakan dan perbuatan pelecehan dan 

pelanggaran seksual atau perbuatan yang bertentangan 
dengan kesusilaan.  

4.3.3 Etika Kampus 
Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur 
perilaku/atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh 
mahasiswa Unikal. Etika kampus meliputi 2 hal penting yaitu 
ketertiban dan tata krama. 

1. Ketertiban 
Kampus Unikal merupakan tempat belajar mengajar sebagai 
tempat berlangsungnya misi dan fungsi perguruan tinggi. 
Dalam rangka menjaga kelancaran fungsi-fungsi tersebut, 



31 

 

Unikal sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 
mengembangkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-
ketentuan di dalam kampus, antara lain:  

1) Semua kegiatan yang membawa nama atau terkait dengan 
institusi Unikal harus seijin Rektor. 

2) Kegiatan di dalam Kampus Unikal hanya dapat 
berlangsungnya antara pukul 06.00 - pukul 22.00 WIB; 

3) Kegiatan di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada 
hari libur dan hari besar harus seijin Rektor Unikal yang 
wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor. 

4) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau 
tugas-tugas lainnya yang memerlukan waktu di luar 
ketentuan harus menunjukkan rekomendasi dari :  

 Wakil Rektor I melalui ketua jurusan/atau Wakil 
Dekan untuk tugas-tugas akademik/kurikuler; 

 Wakil Rektor II melalui Wakil Dekan atau kepala unit 
terkait untuk urusan Umum.  

 Wakil Rektor III melalui Wakil Dekan untuk kegiatan 
kokurikuler/ekstrakurikuler; 

5) Pengaturan serta pengawasan pemberian ijin dilakukan 
oleh keamanan kampus serta pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan. 

a. Penggunaan Nama dan Lambang UNIKAL 
1) Penggunaan nama dan lambang Unikal harus sesuai 

dengan misi dan tujuan Unikal dalam pelaksanaan 
fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

2) Organisasi atau lembaga di lingkungan Unikal 
diwajibkan menggunakan nama dan atau lambang 
Unikal sebagai bagian dari nama organisasi atau 
lembaga tersebut; 

3) Termasuk dalam pengertian organisasi atau lembaga 
pada butir 2 adalah :  
 Perangkat kelengkapan organisasi sebagaimana 

ditentukan dalam Struktur Organisasi Unikal; 
 Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana 

ditetapkan dalam keputusan Rektor; 
 Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau 

diberi izin oleh Rektor 
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b. Atribut 
Warga kampus berkewajiban berbusana sesuai dengan 
acara kegiatan di kampus, antara lain :  

1) Kuliah/ujian/ke kantor administrasi (menghadap 
dosen) dan konsultasi, diwajibkan memakai pakaian 
yang sopan, rapi, dan bersepatu; 

2) Praktikum, diwajibkan menggunakan pakaian yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3) Olahraga renang, diwajibkan menggunakan pakaian 
renang yang sopan; 

4) Jaket almamater, diwajibkan dipakai pada kegiatan 
resmi yang diselenggarakan oleh lembaga 
kemahasiswaan dan/atau Fakultas dan/atau 
Universitas. 

 
c. Kebersihan Lingkungan Setiap Warga Kampus:  

1) Harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan 
fisik, baik bangunan, ruang terbuka dan infrastruktur 
yang berada di lingkungan kampus Unikal. 

2) Tidak diperbolehkan membuat tulisan-tulisan atau 
coretan-coretan pada dinding bangunan, pagar, atau 
asesoris-asesoris ruang terbuka lain di lingkungan 
kampus; 

3) Memelihara, menata dan membersihkan kembali 
ruang-ruang dan barang-barang yang telah selesai 
digunakan untuk setiap kegiatan kampus; 

4) Harus senantiasa memelihara menata serta menjaga 
kelestarian, taman-taman yang ada di lingkungan 
kampus. 

5) Membuang sampah/kotoran pada tempat sampah 
yang telah disediakan;  

d. Keamanan dan Kenyamanan 
 
Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi 
lingkungan kampus yang mampu memberikan rasa 
tenteram secara fisik maupun psikis bagi warga kampus. 
Setiap warga kampus wajib ikut menciptakan, 
memelihara menjaga kelangsungan kondisi kampus yang 
tenteram, antara lain:  
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1) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta 
memperhatikan sopan santun berlalu lintas dalam 
lingkungan kampus; 

2) Melaporkan atau memberitahukan serta 
mengingatkan apabila melihat dan atau mengetahui 
kondisi-kondisi yang diperkirakan dapat 
menimbulkan gangguan keamanan kenyamanan, 
ketertiban dan ketenteraman kampus; 

3) Menempatkan kendaraan pada tempat parkir yang 
disediakan 

2. Tata Krama/Etiket 

Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun dalam 
lingkungan pergaulan antara warga kampus Unikal yang 
selalu menuntut tingkah laku terhormat. Ruang lingkup tata 
krama kehidupan kampus meliputi hubungan antara 
mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan 
mahasiswa dengan karyawan. Sesama warga kampus 
diharapkan saling menghormati yang santun sehingga warga 
kampus dihimbau untuk:  
a. Menggunakan tata krama yang layak dan berlaku dalam 

bermasyarakat, baik dalam pembicaraan tatap muka 
maupun pembicaraan melalui sarana komunikasi 
(telepon atau surat); 

b. Memperhatikan toleransi antar umat beragama, 
menghindari tindakan yang bisa mengundang perkara-
perkara berbau SARA (Suku, Agama, Ras, Antara 
golongan, daerah) maupun gender; 

c. Menjunjung tinggi tata nilai (core values). Tata nilai 
tersebut meliputi : ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, kejujuran, keterbukaan kerendahan hati, kreatif, 
keberanian memperjuangkan kebenaran, berintegritas, 
kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan kesadaran 
mewujudkan visi.  
 

4.3.4. Sanksi  
 
Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Rektor atau Dekan 
Fakultas Perikanan Unikal terhadap pelanggaran yang dilakukan 
mahasiswa. 
1. Jenis peringatan dan sanksi :  

a. Sanksi terhadap kecurangan/pelanggaran akademik dapat 
berupa :  
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1) Peringatan, dapat diberikan secara lisan oleh dosen 
dan karyawan yang diberikan wewenang ataupun 
secara tertulis oleh Dekan Fakultas Perikanan Unikal 

2) Pengurangan nilai ujian pada mata kuliah atau 
kegiatan akademik oleh Dekan Fakultas Perikanan 
Unikal; 

3) Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau 
kegiatan akademik oleh Dekan Fakultas Perikanan 
Unikal; 

4) Skorsing (dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan 
akademik untuk sementara) oleh Rektor; 

5) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status 
kemahasiswaan secara permanen) oleh Rektor; 
 

b. Sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dapat 
dikategorikan perusakan kampus, pelanggaran ketertiban 
(penggunaan fasilitas, pemakaian atribut, kebersihan/ 
keamanan kenyamanan), pelanggaran susila dan tata 
krama/etika pergaulan di Kampus berupa :  
1) Peringatan/pembinaan secara tertulis; 
2) Peringatan keras; 
3) Perbaikan/penggantian; 
4) Pembatalan/pencabutan ijin kegiatan; 
5) Pelarangan penggunaan fasilitas; 
6) Skorsing; 
7) Pengeluaran sebagai mahasiswa/pemecatan; 
8) Tindakan sesuai hukum yang berlaku. 
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BAB V 
PROSES PEMBELAJARAN 

 
 

5.1  Waktu Mengajar 
Ketentuan waktu kuliah / mengajar di Fakultas Perikanan UNIKAL 

Kelas Waktu Kuliah Senin-Jumat 

Pagi I 07.30-09.30 

 II 09.45-11.45 

 III 12.30-14.20 

Sore I 14.20-15.50 

 II 16.00-17.50 

 III 18.30-20.30 

 
5.2  Nama Ruangan Kuliah 

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan di Kampus  Sriwijaya  dan Kampus 
Slamaran. Ruang Gedung B Kampus Sriwijaya : 

B.101   B.201  B.204  B.207 
B.105  B.202  B.205  B.208 
B.106  B.203  B.206  B.209 
B.301  B.304  B.305 
 

5.3  Kelengkapan Persiapan Proses Pembelajaran 
Kelengkapan Persiapan Proses Pembelajaran terdiri dari: 
a. Kontrak Beban Kerja Dosen 
b. Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)  
c. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 
d. Rancangan Tugas 
e. Bahan Ajar 
f. Jadwal mengajar 
g. Buku Panduan Dosen 
h. Buku Petunjuk Praktikum 

 
5.4  Prosedur Tetap Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Bagian perkuliahan melakukan pembagian ruang mengajar dan 
mempersiapkan perangkat pembelajaran meliputi : daftar hadir 
dosen dan mahasiswa, jurnal mengajar, spidol white boards serta 
perlengkapan mengajar lainnya  

b. Dosen pengampu hadir di ruang akademis / dosen minimal 10 
menit sebelum waktu mengajar dimulai kemudian mengambil 
daftar hadir dosen dan mahasiswa serta perlengkapan mengajar 
lainnya. 
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c. Dosen dan mahasiswa hadir di ruang kuliah yang bersangkutan 
tepat pada waktu mengajar dimulai 

d. Dosen menyampaikan materi ajar dengan baik (sesuai SAP dan 
Silabi) 

e. Dosen memberi kesempatan untuk bertanya dan berpendapat serta 
memberikan tugas latihan. 

f. Dosen mengisi dan menandatangani buku hadir dosen sesuai 
dengan materi yang diajarkan dan melaksanakan absen kepada 
mahasiswa, perhatikan pemalsuan tanda tangan mahasiswa 

g. Mahasiswa menandatangani daftar hadir mahasiswa dan jurnal 
mengajar dosen sebagai persetujuan atas kesuaian materi materi 
kuliah dengan  SAP dan Silabi 

h. Mengembalikan daftar hadir mahasiswa dan buku hadir dosen ke 
Tata Usaha setiap selesai mengajar pada hari yang bersangkutan 
dan oleh dosen yang bersangkutan. 

i. Bagian perkuliahan melakukan pendataan durasi mengajar dan 
menyimpan kembali perangkat pembelajaran. 

 
5.5  Ketentuan Kuliah   

a. Dosen mengajar sesuai dengan hari dan waktu yang telah 
dijadwalkan dengan melihat kalender akademik semester yang 
bersangkutan. 

b. Banyaknya pertemuan / tatap muka antara mahasiswa dan dosen 
ditentukan oleh besarnya SKS setiap mata kuliah. 

SKS 
Banyaknya Pertemuan 

Teori 
Banyaknya Pertemuan 

Praktikum 

1 Semester 1 minggu 1 Semester 1 minggu 

2 (2-0) SKS 14 kali 1 kali - - 

3 (2-1) SKS 14 kali 1 kali 
Ditentukan oleh Dosen MK 

masing-masing 

 
c. Dosen tidak diperkenankan melakukan perubahan jadwal kuliah 

tanpa persetujuan Kaprodi. Jika dosen tidak dapat memenuhi 
jadwal mengajar yang diberikan, diharapkan segera 
memberitahukan kepada Ka. Prodi dan bagi dosen yang 
bersangkutan untuk dapat mengantikan waktu lainnya atau 
digantikan oleh dosen yang lain. 

d. Apabila dosen berhalangan hadir maka pertemuan / tatap muka 
tersebut maka perkuliahan akan  digantikan pada hari lainnya oleh 
dosen yang bersangkutan (untuk waktunya dirundingkan dulu 
dengan mahasiswa) 

e. Ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran diwajibkan 
memberitahukan kepada  Ka. Prodi atau petugas perkuliahan 
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5.6  Praktikum 
a. Kegiatan praktikum dilaksanakan karena adanya kebutuhan akan 

praktek mata kuliah yang materinya secara teoritis telah diberikan 

pada kegiatan tatap muka.  

b. Pelaksanaan praktikum tidak terlepas dari pedoman kurikulum 

pelaksanaan perkuliahan.  

c. Praktikum dapat dilaksanakan di UPT Laboratorium, 

Laboratorium Slamaran dan Kunjungan Lapangan. 

d. Secara teknis praktikum merupakan tanggung jawab Kepala 

Laboratorium dibawah naungan langsung pihak Dekanat (Dekan, 

Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II). Pihak Dekanat melakukan 

koordinasi dengan Ka. Prodi.   

e. Dikarenakan kegiatan praktikum tidak terlepas dari perkuliahan 

tatap muka, maka Dosen Mata Kuliah harus berkoordinasi dengan 

Ka. Prodi dan Ka. Laboratorium.  

f. Dosen Mata Kuliah menunjuk asisten untuk membantu 

pelaksanaan praktikum.  

g. Banyaknya asisten sesuai dengan kebutuhan. Asisten praktikum 

dipimpin oleh seorang koordinator.  

h. Koordinator asisten bertanggungjawab penuh kepada Ka. 

Laboratorium dan/atau Dosen Mata Kuliah.  

i. Selama praktikum dilaksanakan Ka. laboratorium harus terus 

berkoordinasi dengan Dekanat, Ka. Prodi dan Dosen Mata Kuliah. 

j. Mekanisme kegiatan praktikum mahasiswa secara langsung 

merupakan tanggung jawab Ka. UPT/ Kepala Laboratorium dan 

atau Dosen Mata Kualiah.  

k. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Ka UPT/ Kepala 

Laboratorium dibantu tenaga pendukung teknisi (Laboran) dan 

tenaga pendukung administratif. 

l. Pelaksanaan praktikum diawasi oleh Kepala Laboratorium yang 

dalam pelaksanaannya dapat dipercayakan kepada asisten 

Laboratorium.  

m. Jika sifat praktikum menuntut keserentakan dalam jadwal dengan 

jumlah kelompok praktikum lebih dari satu kelompok, maka 

kelompok-kelompok praktikan dibantu sekaligus diawasi oleh 

lebih dari satu asisten Laboratorium, sesuai dengan kebutuhan.  

n. Kelompok asisten bekerja dibawah koordinasi seorang Kepala 

Laboratorium dan atau Dosen Mata Kuliah. 
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o. Dengan mengacu kepada silabus dan koordinasi dengan Ka. Prodi 

serta Dosen Pembina Mata Kuliah, Laboratorium menyiapkan : 

 Tata Tertib praktikum 

 Daftar Hadir Mahasiswa/Praktikan 

 Daftar Hadir asisten/Pengawas 

 Formulir peminjaman alat 

 Formulir pengembalian alat 

 Modul Praktikum (Terdiri dari Teori Dasar, Petunjuk Langkah-

langkah Praktikum, Tugas Pendahuluan, Tugas Akhir, Petunjuk 

Pembuatan Laporan Akhir  dll, sesuai karakteristik mata 

kuliah) 

 

5.6.1 Tugas Mandiri (anggota 1 orang) 

Hasil kerja mahasiswa berupa : jawaban tugas-tugas, tes 

pendahuluan (kuis) merupakan objek utama dari penelaahan dan 

evaluasi kegiatan praktikum mahasiswa di laboratorium, untuk 

bahan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan pada masa 

kegiatan selanjutnya. Perbaikan paling cepat dilakukan untuk tiap 

satu semester, sampai suatu kelompok angkatan praktikan selesai 

menyelesaikan seluruh paket modul praktikum. 

 

5.6.2 Tugas Kelompok (anggota 2-4 orang) 

Hasil kerja mahasiswa berupa : jawaban tugas-tugas, buku laporan 

berisi perhitungan data dan analisisnya ataupun gambar tata letak 

merupakan objek utama. Objek utama merupakan hasil dari 

penelaahan dan evaluasi kegiatan praktikum mahasiswa di 

laboratorium. Objek utama merupakan hasil akhir praktikan 

selama kegiatan praktikum dilaksanakan dan dapat dijadikan 

acuan untuk kegiatan yang lain di luar praktikum seperti untuk 

penyusunan Karya Ilmiah, Kerja Praktek atau Tugas Akhir 

(Skripsi). 

 

Setelah laporan selesai dibuat maka diselenggarakan seminar yang 

sekaligus merupakan proses evaluasi praktikum. Masing-masing 

kelompok harus melakukan presentasi hasil laporan tersebut. Setelah 

presentasi maka dilakukan tanya jawab oleh penguji yang terdiri dari 

asisten dan dosen. Tanya jawab tersebut bersifat individu praktikan dan 

dimaksudkan untuk mengevaluasi pemahaman praktikan terhadap 

praktikum yang telah dilakukan. Setelah selesai seminar maka kadangkala 
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masih harus dilakukan perbaikan-perbaikan, selambat-lambatnya 1 

minggu semenjak seminar selesai dilaksanakan. Selesainya laporan utama 

diperbaiki merupakan saat akhir penyelenggaraan praktikum. 

Setelah seluruh kegiatan praktikum dalam satu semester selesai 

dilaksanakan dan seluruh hasil kerja mahasiswa selesai dievaluasi, Kepala 

Laboratorium menyampaikan laporan kepada Ka. Prodi yang kemudian 

melaporkan kepada Dekan melalui Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II. 

Hasil evaluasi terhadap mahasiswa disampaikan juga kepada Dosen 

Pembina Mata Kuliah, melalui program studi. 
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BAB  VI 
PENGAWASAN DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN 

 
Sebelum proses pembelajaran berlangsung agar pelaksanaan proses 
pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, maka sebelum proses 
pembelajaran dilakukan perlu diadakan  : 

 
6.1. Prosedur Tetap Persiapan Proses Pembelajaran 

a. Setiap awal semester Dekan menginstruksikan kepada Wakil Dekan I 
untuk berkordinasi dengan Ka. Prodi mensosialisasikan keseluruh 
dosen agar menyusun rancangan pembelajaran 

b. Ka. Prodi mensosialisasikan kepada dosen untuk menyusun silabus 
dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang 
kurangnya : tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran 
tugas, praktikum dan peniliaian hasil belajar 

c. Dosen menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
yang memuat sekurang kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 
metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar 
untuk mata kuliah yang diampu 

d. Ka. Prodi melakukan monitoring atas kesiapan rancangan 
pembelajaran 

e. UPMF mengevaluasi rancangan pembelajaran yang dibuat oleh 
dosen 

f. LPMU mengkoordinasikan UPMF dalam pelaksanaan evaluasi 
rancangan pembelajaran 

g. Dekan menindaklanjuti hasil evaluasi LPMU/UPMF tentang 
rancangan pembelajaran 

h. Ka. Prodi menugaskan kepada Ka. Tata Usaha untuk 
mendokumentasikan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
untuk bahan evaluasi yang dilakukan LPMU atau UPMF 

i. Ka. TU  mendokumentasikan dokumen rancangan pembelajaran 
 

6.2. Prosedur Tetap Pengawasan Proses Pembelajaran 
a. Dekan menginstruksikan kepada Wakil Dekan I untuk berkoordinasi 

dengan Ka. Prodi dalam pengawasan proses pembelajaran 
b. Wakil Dekan I melaksanakan pengawasan proses pembelajaran 

bersama sama dengan Ka. Prodi 
c. Ka. Prodi berkoordinasi dengan bagian perkuliahan untuk 

melakukan pengawasan proses pembelajaran termasuk praktikum 
d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sekurang 

kurangnya setengah semester sekali 
e. Bagian perkuliahan mencatat kehadiran dan durasi mengajar dosen 

dan mencatat alasan jika dosen berhalangan hadir dan 
menginformasikan jadual kuliah pengganti kepada mahasiswa 
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f. Dekan menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran. 
 

6.3. Prosedur Tetap Evaluasi Proses Pembelajaran 
a. Ka. Prodi melakukan monitoring langsung atas durasi mengajar 

setiap dosen dan monitoring dokumen untuk jumlah tatap muka 
dosen 

b. Dekan melakukan evaluasi atas proses akademik, baik menjelang 
Ujian Mid Semester (UMS) maupun menjelang Ujian Akhir Semester 
(UAS) untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama 
tengah dan satu semester 

c. Mahasiswa melakukan evaluasi perkuliahan terhadap dosen selama 
satu semester dengan menggunakan Angket Evaluasi Perkuliahan 
(AEP) 

d. UPMF berkoordinasi dengan LPMU melakukan evaluasi atas 
dokumen pembelajaran (unsur pengajaran) yang meliputi Silabi, 
SAP, Bahan Ajar, Jurnal Mengajar, Absensi Mahasiswa dan 
menganalisisnya dengan berbasis rubrik evaluasi baik untuk dosen 
maupun manajemen prodi.  

e. UPMF dan LPMU juga mengkoordinasikan evaluasi Beban Kerja 
Dosen (BKD) dan  SIPKD selama satu semester yang mencakup 
unsur pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
dan unsur penunjang lainnya. 

 
6.4. Prosedur Tetap Evaluasi Mahasiswa 
 Untuk mengetahui prestasi hasil proses pembelajaran mahasiswa, maka 

Fakultas mengadakan evaluasi proses pembelajaran atau ujian meliputi 
Ujian Mid Semester (UMS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) 
6.4.1. Prosedur Tetap Ujian Mid Semester 

a. Dekan membentuk panitia UMS untuk masing-masing Prodi 
b. Ka. Prodi menerbitkan berita acara ujian 
c. Panitia ujian mengkoordinir pengumpulan soal dari setiap 

dosen pengampu mata kuliah dan mendistribusikan kepada 
pengawas ujian 

d. Panitia ujian menetapkan jadual UMS, pengawas ujian dan 
tata tertib ujian 

e. Panitia meminta soal ujian kepada dosen dalam bentuk 
ketikan sesuai aturan selambat lambatnya 3 hari sebelum 
mata kuliah yang diampu diujikan 

f. Panitia mendistribusikan lembar jawaban kepada dosen 
pengampu mata kuliah 

g. Dosen pengampu mata kuliah melakukan koreksi, memberi 
nilai mahasiswa peserta ujian, mengumumkan dan 
membagikan hasil UMS kepada mahasiswa 
 



42 

 

6.4.2. Prosedur Tetap Ujian Akhir Semester   
a. Dekan membentuk panitia UAS  
b. Ka. Prodi menerbitkan berita acara ujian 
c. Panitia ujian mengkordinir pengumpulan soal dari setiap 

dosen pengampu mata kuliah dan mendistribusikan kepada 
pengawas ujian 

d. Panitia ujian menetapkan jadual UAS, pengawas ujian dan tata 
tertib ujian 

e. Panitia meminta soal ujian kepada dosen dalam bentuk 
ketikan sesuai aturan selambat lambatnya 3 hari sebelum 
mata kuliah yang diampu diujikan 

f. Panitia mendistribusikan lembar jawaban kepada dosen 
pengampu mata kuliah 

g. Dosen pengampu mata kuliah melakukan koreksi, memberi 
nilai mahasiswa peserta ujian 

 
6.5  Yudisium 

a. Dosen pengampu  menyerahkan nilai kepada Ka. Prodi paling lambat 
1 minggu setelah tanggal ujian 

b. Ka. Prodi mengkoordinir rapat yudicium  
c. Dosen melakukan input nilai melalui SIAKAD 
d. Ka. Prodi meyerahkan nilai ke BAAKSI 
e. Mahasiswa dapat mengakses nilai/KHS melalui SIAKAD 
f. Mahasiswa dapat melakukan klarifikasi nilai kepada dosen jika 

dikehendaki 
g. Dosen pengampu melayani proses klarifikasi nilai untuk merubah 

dan/atau tidak merubah nilai yang sudah ada 
h. BAAKSI menyerahkan KHS ke masing-masing fakultas 
i. Fakultas melakukan pengarsipan 
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BAB  VII 
UJIAN DAN PENILAIAN  

 
Penilaian hasil belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen secara 
menyeluruh meliputi asek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan 
oleh dosen kepada mahasiswa setiap mata kuliah untuk mengukur tingkat 
keberhasilan mahasiswa dalam proses perkuliahan selama satu semester 
berjalan. 
7.1 Macam-macan Ujian 

Ujian terdiri atas Ujian Semester, Ujian Praktikum, Ujian PKL/Magang, 
Seminar dan Ujian Skripsi. Ujian seminar dan skripsi dijelaskan pada BAB 
VIII. 
7.1.1 Ujian Semester 

a. Ujian semester adalah ujian yang diselenggarakan oleh fakultas 
untuk mengukur dan menilai kemajuan dan kemampuan 
mahasiswa dalam menguasai materi kuliah. 

b. Ujian semester terdiri dari : 
1) Ujian Mid Semester (UMS) yang dilakukan setelah sedikitnya 6 

(enam) kali kuliah tatap muka. 
2) Ujian Akhir Semester (UAS) diadakan setelah perkuliahan 

selama satu semester berakhir. 
Untuk mempersiapkan UAS, para mahasiswa mendapatkan masa 
tenang (minggu tenang). 
Persyaratan mengikuti Ujian Mid dan Akhir   Semester : 
a) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang 

berlangsung 
b) Telah memenuhi syarat-syarat administratif akademik dan 

keuangan untuk semester/tahun akademik yang 
bersangkutan. 

c) Telah mengikuti kegiatan kuliah tatap muka sedikitnya 75% 
d) Apabila tidak bisa mengikuti ujian, harus bisa menunjukkan 

surat keterangan dokter atau keterangan yang bisa 
dipertanggungjawabkan. 

e) Telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sebagai 
persyaratan untuk menempuh ujian suatu mata kuliah. 

f) Tidak berada dalam status hukuman, sanksi yang diberikan 
universitas, fakultas atau instansi lain 

g) Membawa dan menunjukkan Kartu Peserta Ujian (KPU) yang 
diperoleh dengan prosedur: 
(1) Mahasiswa menunjukkan Bukti Lunas Biaya Administrasi 

Keuangan 
(2) Mahasiswa mengambil Kartu Peserta Ujian (KPU) yang 

disusun atas dasar KRS di Bagian Pengajaran. Apabila 
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terdapat kekeliruan, mahasiswa segera memintakan 
perbaikan. 

c. Dalam hal seorang mahasiswa berhalangan mengikuti ujian 
semester, baik Ujian Mid Semester (UMS) maupun Ujian Akhir 
Semester (UAS) pada waktu yang telah ditentukan, dapat 
diselenggarakan ujian susulan bagi mahasiswa yang bersangkutan 
dengan ketentuan : 
1) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua 

Program Studi disertai dengan bukti-bukti alasan ketidakhadiran 
dalam ujian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2) Surat Persetujuan dari Ketua Program Studi diserahkan kepada 
penguji oleh mahasiswa yang bersangkutan atau dikelola oleh 
prodi. 

3) Ujian susulan hanya dapat diadakan sebelum pengumuman nilai 
akhir semester. 

4) Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan seperti yang 
dinyatakan dalam butir 1, tidak akan mendapatkan pelayanan 
ujian susulan. 

d. Pengumuman Hasil Ujian Semester 
1) Mahasiswa berhak atas informasi tentang hasil/nilai ujian yang 

diikutinya 
2) Hasil/nilai ujian, oleh dosen penguji dapat diumumkan lewat 

papan pengumuman. 
e. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester 

1) Jadwal Ujian Akhir Semester disusun oleh Ketua Program Studi  
2) Jadwal Ujian Akhir Semester diumumkan sebelum mahasiswa 

memasuki masa tenang. 
3) Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dikoordinasi oleh panitia 

yang dibentuk oleh Dekan dan di SK-kan Rektor. 
4) Rasio pengawasan Ujian Akhir Semester adalah 1 : 20 (satu 

pengawas untuk 20 mahasiswa) 
 

7.1.2   Ujian Praktikum 
a. Ujian praktikum dilaksanakan pada akhir kegiatan praktikum 
b. Nilai ujian praktikum menentukan nilai akhir ujian mata kuliah 

yang dipraktikkan 
c. Mahasiswa yang lulus praktikum memperoleh sertifikat/surat puas. 

 
7.1.3 Ujian Praktik Kerja Lapang (PKL) / Magang 

a. Ujian PKL/Magang dilaksanakan apabila mahasiswa telah 
menempuh/selesai PKL/Magang 

b. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian kepada Ka.Prodi, setelah 
disetujui Dosen Pembimbing 

c. Penguji PKL/Magang adalah 2 orang penguji.  
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d. Jadwal ujian diatur oleh Ka.Prodi 
e. Ujian PKL/Magang dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing. 

 
7.2 Pemberian Nilai 

7.2.1 Nilai akhir mata kuliah adalah nilai yang tercantum pada Kartu Hasil 
Studi (KHS) 

7.2.2 Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf : A, B+, B, C+, C, 
D+, D dan E dengan kesetaraan sebagaimana dalam tabel : 
 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai 

≥ 80 A 4 

≥ 75 B+ 3,5 

≥ 70 B 3 

≥ 61 C+ 2,5 

≥ 56  C 2 

≥ 51 D+ 1,5 

≥ 45 D 1 

≤ 44 E 0 

 
7.3 Ketentuan Pemberian Nilai 

Penyerahan nilai selambat lambatnya satu minggu setelah mata kuliah 
diujikan 

 
7.4 Komponen Nilai 

7.4.1  Komponen dalam nilai akhir tidak hanya nilai ujian mid dan akhir 
saja, tetapi harus memasukkan komponen lain yaitu : 

a. Tugas (Presentasi makalah atau bentuk lainnya) 
b. Praktikum  
c. Kehadiran  
d. Hasil pengamatan dosen atas keaktifan mahasiswa di kelas. 

7.4.2  Persentase tiap komponen untuk mata kuliah yang ada 
praktikumnya adalah : 

a. Komponen UMS 25 % dan Ujian Akhir 25% 
b. Komponen Tugas 20% 
c. Komponen praktikum 20% 
d. Komponen Kehadiran dan keaktifan di kelas 10% 

 
7.4.3. Persentase tiap komponen untuk mata kuliah yang tidak ada 

praktikumnya adalah : 
a. Komponen UMS 30% dan Ujian Akhir 40% 
b. Komponen Tugas 20% 
c. Komponen Kehadiran dan keaktifan di kelas 10% 
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BAB VIII 
PROSEDUR TAHAP AKHIR  

 

8.1.   Penyusunan Skripsi 
Skripsi adalah tugas akhir berupa karya ilmiah yang berdasarkan hasil 
penelitian/penyelidikan/survey yang wajib disusun oleh setiap 
mahasiswa yang akan menyelesaikan program sarjana strata satu 
 
8.1.1. Syarat Penyusunan Skripsi 

a. Menyerahkan transkrip sementara 
b. Jumlah SKS minimal 120 SKS dan lulus Bahasa Indonesia dan 

Metodologi Penelitian. 
c. Membayar pendaftaran skripsi (biaya skripsi tahap pertama) 

Rp 100.000,- 
 
8.1.2.   Prosedur Tetap Penyusunan  Skripsi 

a. Mahasiswa meminta transkrip sementara ke BAAKSI melalui 
tata usaha Fakultas atau mencetak melalui SIAKAD 

b. BAAKSI menerbitkan transkrip sementara yang diminta 
mahasiswa 

c. Mahasiswa meminta tanda tangan persetujuan pendaftaran 
kepada dosen wali  

d. Mahasiswa mendaftar di Ka. TU dengan menyerahkan 
transkip tersebut, dan mengisi lengkap formulir pendaftaran 
skripsi,  

e. Tim dari fakultas memberikan alokasi dosen pembimbing 
yang relevan dengan tema skripsi 

f. Dekan menerbitkan surat penugasan kepada dosen 
pembimbing yang ditunjuk 

g. Mengambil surat tugas pembimbingan skripsi di TU dan 
menyerahkannya kepada 2 orang dosen pembimbing yang 
ditunjuk oleh masing-masing Prodi di Fakultas Perikanan 
Unikal dan proses bimbingan bisa dimulai 

h. Mahasiswa melakukan proses  bimbingan dengan dosen 
pembimbing selesai 

  

8.2. Seminar Hasil Penelitian  

8.2.1 Syarat Seminar Hasil Penelitian 

a. Menyerahkan fotocopi hasil penelitian yang disusun seperti 
jurnal yang sudah di ACC oleh semua (2 orang) dosen 
pembimbingnya rangkap 5. 
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b. Menyerahkan kepada Ka TU bukti pernah mengikuti seminar 
proposal minimal sebanyak 10 judul (10 kali) 

 

8.2.2  Prosedur Tetap Seminar Hasil Penelitian  

a. Mahasiswa mendaftarkan  diri ke Ka. TU untuk mengikuti 
seminar hasil penelitian  

b. Ka. Prodi menetapkan jadwal seminar 
c. Pembimbing melaksanakan review presentasi yang 

disampaikan mahasiswa 
d. Pembimbing melakukan rapat penentuan hasil akhir 
e. Ka. Prodi mengumumkan hasil seminar hasil penelitian 

kepada mahasiswa,  
 

8.3.  Ujian Skripsi 
 Ujian skripsi adalah pelaksanaan ujian bagi skripsi yang telah selesai 

disusun oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh dua orang 
pembimbing  
8.3.1 Syarat Ujian Skripsi 

a. Laporan penelitian / skripsi harus sudah disetujui oleh semua 
(2 orang) dosen pembimbingnya, menyerahkan Laporan 
Penelitian / skripsi tersebut diclip  (bukan jilid hard cover) 
dengan dilengkapi map berwarna biru, rangkap 2 dan isi 
Laporan Penelitian / skripsi tersebut harus sudah lengkap, 
dari halaman judul, surat pernyataan keabsahan / keaslian 
penelitian, halaman pengesahan, halaman persembahan, 
motto, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, isi, daftar 
pustaka, lampiran-lampiran, serta masing-masing lembarnya 
telah ada nomor halamannya, sebagaimana pada buku 
Pedoman Umum Penyusunan Skripsi. 

b. Menunjukkan “Catatan Kemajuan Skripsi” yang ada di buku 
Pedoman Umum Penyusunan Skripsi. 

c. Menunjukkan slip pembayaran SPP terakhir dan atau bukti 
regristrasi 

d. Melunasi Biaya Skripsi 
e. Bagi mahasiswa yang mengulang ujian skripsi harus 

menyerahkan laporan penelitian / skripsi rangkap 2 yang telah 
direvisi dan sudah ditandatangani oleh semua dosen penguji 
dan dosen pembimbing. 

 

8.3.2. Prosedur Tetap Ujian Skripsi 
a. Mendaftar ke Ka. TU  
b. Ka. Prodi menetapkan jadual ujian skripsi 
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c. Ka. Prodi menetapkan dosen penguji skripsi 
d. Dosen penguji melakukan pengujian terhadap draft skripsi 
e. Dosen penguji memberi penilaian dan catatan-catatan yang 

harus direvisi 
f. Ka. Prodi mengumumkan hasil ujian skripsi kepada 

mahasiswa 
 

8.4   Pakaian 
Pakaian yang digunakan mahasiswa dalam Seminar Hasil Penelitian dan 
Ujian Skripsi adalah : 
a. Pakaian Ujian Mahasiswa Pria 

a) Kemeja warna putih dan berdasi hitam (bukan dasi kupu-kupu) 
b) Celana panjang hitam (bukan jeans) 

b. Pakaian Ujian Mahasiswa Wanita 
a) Kemaja warna putih  
b) Rok (bawahan) warna hitam (bukan jeans) 
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BAB IX 
KELULUSAN  

 
9.1.  Pernyataan Kelulusan  

Mahasiswa dinyatakan selesai dan lulus program pendidikan strata satu, 
setelah memenuhi syarat dan kewajiban akademik yang berlaku sebagai 
berikut : 
a. Total SKS yang ditempuh minimal sebanyak 144 SKS 
b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2 
c. Nilai D maksimal 2 Mata Kuliah  
d. Telah lulus ujian skripsi  

  
9.2.  Predikat Kelulusan  

Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti program pendidikan 
diberikan predikat kelulusan sesuai dengan indeks prestasi dan masa 
studi yang dicapai  : 

 

Hasil IPK 

Memuaskan  2  s.d  2,75 

Sangat Memuaskan  2,76  s.d  3,50 

Dengan Pujian *) 3,51  s.d  4 

 
Predikat kelulusan “dengan pujian” ditentukan juga dengan 
memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi 
minimum) ditambah 1 (satu) tahun 
 

9.3 Transkrip dan Ijasah 
 9.3.1. Transkrip 

a. Transkrip ialah surat keterangan yang berisi semua beban studi 
dan nilai yang diperolah mahasiswa selama mengikuti kuliah di 
Fakultas Perikanan Unikal 

b. Transkrip disusun oleh BAAKSI setelah mahasiswa dinyatakan 
lulus dan yudisium yang dikeluarkan Fakultas 

c. Transkrip ditandatangani oleh Dekan dan Rektor setelah 
diperiksa dan diparaf oleh Kepala BAAKSI 

 
9.3.2.   Ijasah 

a. Ijasah adalah surat keterangan kelulusan yang diberikan kepada  
mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh beban studi dan 
tugas akhir 

b. Ijasah dikeluarkaan oleh Universitas Pekalongan berdasarkan 
laporan yudisium dari masing masing fakultas dan 
ditandatangani oleh Dekan dan Rektor. 
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c. Ijasah dapat diambil dengan persyaratan : 
1) Menunjukkan bukti lunas seluruh administrasi keuangan 

yang diwajibkan dari bagian keuangan 
2) Menunjukkan surat keterangan bebas peminjaman buku 

dari perpustakaan 
3) Menunjukkan surat keterangan telah menyerahkan laporan 

tugas akhir (bebas administrasi fakultas) 
d. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian dapat mengambil 

formulir pengambilan ijasah di BAAKSI. 
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BAB X 
PENUTUP 

 
 
Buku pedoman akademik ini dibuat untuk mendukung kelancaran 

proses belajar mengajar, untuk itu kami mohon komitmen dari segenap Civitas 
Akademika khususnya Dosen Fakultas Perikanan Unikal untuk mematuhi 
segala peraturan dalam Buku Pedoman ini.  

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

REFERENSI 
 
1. Permenpan nomor 17 tahun 2013 
2. Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

penyelenggaraan Pendidikan 
3. Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2009 tentang Tugas Utama Dosen 
4. Peraturan Mendiknas no 19 tahun 2005 tentang standard Nasional 

Pendidikan 
5. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
6. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
  



53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 



54 

 

Lampiran 1 : Formulir Permohonan Cuti Studi 
 

 

 
 

FORMULIR PERMOHONAN CUTI STUDI 
 
Hal : Permohonan  Cuti Studi 
Kepada  : Yth. Rektor 
Universitas Pekalongan  
di  -  Pekalongan 
 

 
Dengah hormat 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama :  ..........................................................  
N P M :  ..........................................................   
Mahasiswa Fakultas :  ..........................................................  
Program Studi :  ..........................................................  
Angkatan Tahun :  ..........................................................  
Alamat lengkap :  ..........................................................  

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan permohonan cuti studi 
selama …… (………………….) semester, terhitung mulai sejak semester …… 
(………………..) tahun akademik ……………… sampai dengan semester 
……….(………………….) tahun akademik ………………  dengan alasan sebagai  
berikut : ........................................................................................... 
…………………………………………………………………………………. 
 

Demikian atas perkenan Bapak/Ibu Rektor saya ucapkan terima kasih. 
 

 

Pekalongan, .............................. 

 Katua Program Studi, Pemohon, 
 
 

 ____________________  ______________________  
 NIP/NPP : ………………..  NPM  ……………… 
 

Mengetahui, 
Dekan/Wadek I 

 
 

__________________________ 
NIP/NPP ……………………… 

Tembusan, Yth 
1. - Dosen Wali  
2. - Kabag. Keuangan Unikal 
3. - Fakultas ...............Unikal 

  - BAAKSI 
  - Arsip 

Nomor: FM/Permhnan Cuti Studi/Std 3/017 
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Lampiran 2 : Formulir Permohonan Pindah Kelas 
 
 
 
 
 

 

 

FORMULIR PERMOHONAN PINDAH KELAS 
 
 
Hal : Permohonan  Pindah Kelas 
Kepada  : Yth. Dekan Fakultas ............. 
Universitas Pekalongan  
di  -  Pekalongan 
 

 
Dengah hormat 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama :  ..........................................................  
N P M :  ..........................................................   
Mahasiswa Fakultas :  ..........................................................  
Program Studi :  ..........................................................  
Angkatan Tahun :  ..........................................................  
Alamat lengkap :  ..........................................................  

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan permohonan pindah 
kelas dari kelas ……… semester, ke kelas ………. tahun akademik 
………………  dengan alas an sebagai  berikut : 
............................................................... 
Demikian atas perkenan bapak/ibu Ka.prodi saya ucapkan terima kasih. 

 

Pekalongan, ………………………… 
 Ketua Program Studi, Pemohon, 
 
 

 ____________________  ______________________  
 NIP/NPP : …………………..  NPM  ………………… 

 
Mengetahui, 

Dekan/Wadek I 
 
 

 
____________________________ 

NIP/NPP …………….................. 

Tembusan, Yth 
4. - Dosen Wali Studi 
5. - Kabag. Keuangan Unikal 
6. - Fakultas ................ Unikal 

Nomor: FM/Pndah kelas/Std 

3/033 
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Lampiran  3  : Formulir Permohonan Pindah Program Studi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

FORMULIR PERMOHONAN PINDAH PROGRAM STUDI 
 
 
Hal : Permohonan  Pindah Program Studi 
Kepada  : Yth.  Rektor  
Universitas Pekalongan  
di  -  Pekalongan 
 

 
Dengah hormat 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

Nama :  ..........................................................  
N P M :  ..........................................................   
Mahasiswa Fakultas :  ..........................................................  
Program Studi :  ..........................................................  
Angkatan Tahun :  ..........................................................  
Alamat lengkap :  ..........................................................  

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan permohonan pindah 
program studi, dari program studi …… (………………….) 
Fakultas…..............….., ke program studi……........................ 
Fakultas……..........................……  tahun akademik ……………… dengan 
alasan sebagai  berikut : 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Demikian atas perkenan bapak/ibu Rektor saya ucapkan terima kasih. 

 

Pekalongan, ………………………… 
 Katua Program Studi, Pemohon, 
 

 
 ____________________ ______________________  
 NIP/NPP :……………… NPM  ………………… 

Mengetahui, 
Dekan/Wadek I 

 
 

 
_______________________ 

NIP/NPP ……………… 
Tembusan, Yth 

7. - Dosen Wali Studi 
8. - Kabag. Keuangan Unikal 
9. - Fakultas ................ Unikal 

Nomor: FM/Pndah Prodi/Std 

3/034 
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Lampiran  4. : Proses Perwalian Berbasis Sistem Informasi Akademik  
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Lampiran 5 :  Alur Penelusuran Dan Klarifikasi  Nilai 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Terdaftar 
di Daftar Nilai 

Konfirmasi Dosen pengampu 
Apabila Ada Keraguan Nilai  

 
Ketidaksesuaian Nilai 

Klarifikasi Nilai 
melalui Program Studi 

Ketua Program studi 
menyampaikan Rekaman nilai  

ke Dosen Pengampu 

Klarifikasi Nilai oleh 
Dosen dan Mahasiswa 

Updating Nilai oleh 
BAAKSI 

Program Studi 
Melaporkan Nilai ke 

BAAKSI 

Penerbitan Nilai  
oleh Dosen 

Dosen Melaporkan 
Nilai ke Program Studi 



59 

 

Lampiran 6 : Formulir Ketidakpuasan Nilai 
 

 

 

 

 
 

Hal  : Ketidakpuasan Nilai     Pekalongan, ……………. 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu : …………. 
Dosen Pengampu Mata Kuliah 
………………………… 
Di Pekalongan 
 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama lengkap : ………………………………………. 
 No. Mahasiswa : ………………………………………. 
 Program studi : ………………………………………. 
Ingin mengajukan pemeriksaan ulang hasil Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian 
Akhir Semester  (UAS) *), saya untuk: 
 Semester : (GASAl/ GENAP) 
 Tahun : ………………………………………. 
 Mata Kuliah : ……………………………………….  
 Kelas : ………….. 
Keluhan/klarifikasi ini disampaikan : 
a. Nilai tetap, jika materi dan komponen penilaian yang dikeluhkan masuk akal, 

tetapi tidak ada perubahan nilai 
b. Nilai berubah naik, jika materi dan komponen penilaian yang dikeluhkan benar 
c. Nilai berubah turun, jika materi dan komponen penilaian yang dikeluhkan tidak 

masuk akal (mengada-ada) 
 
Atas perhatian yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Mengetahui : 
Ketua Program Studi,  
 
 
………………………………………. 

 
Mahasiswa yang bersangkutan, 
 
 
……………………………….. 

Catatan : 

 Lampirkan foto copy Kartu Ujian. 

 Formulir harus diisi lengkap. 

 *) Coret yang tidak diperlukan 

Nilai harus dipublikasikan paling lambat 5 hari setelah diujikan 
Pengaduan Nilai Dilayani sampai 3 hari setelah nilsi Mata Kuliah  Tersebut  diumumkan 
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Lampiran 7. Mekanisme Penelaahan Dan Evaluasi Praktikum   
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UNIVERSITAS 
PEKALONGAN 

Kode/No: Protap/ Peng. Usul 
Pnlitian/ Std 12/ 001 

Tanggal : 

PROTAP SPMI 
Revisi : 

Halaman : 
 

PROTAP  
PENGAJUAN USULAN PENELITIAN 

 
1. Tujuan  : Prosedur ini dibuat agar proses pengusulan dan 

pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan 

isi Standar Penelitian  

2. Ruang Lingkup   : Prosedur ini berlaku untuk semua dosen  di 

lingkungan Universitas Pekalongan 

3. Pernyataan Isi Standar  

a. Standar agenda penelitian 

1) Ketua LPPM menyusun rencana induk penelitian yang mengacu visi 

dan misi Universitas pekalongan 

2) Penelitian yang dilakukan dosen harus sesuai rencana induk 

penelitian yang telah ditetapkan 

3) Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian 

terpadu dari kegiatan akademik. 

4) Dosen harus melakukan kegiatan penelitian sekurang-kurangnya  1 

kali dalam satu tahun baik untuk penelitian dari skim pemerintah 

maupun penelitian pengembangan keilmuan 

b. Penelitian harus memberi manfaat bagi pengembangan IPTEKS Standar 

pengajuan proposal 

1) Proposal dapat diterima langsung tanpa perbaikan apabila telah 

memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh LPPM 

2) Proposal dapat diterima tetapi dengan syarat koreksi atau perbaikan 

apabila masih terdapat kekurangan format maupun isi proposal 

tersebut 

4. Definisi             

a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan 

ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU 
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Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). 

b. Proposal adalah usulan kegiatan penelitian yang diajukan oleh dosen 

c. Log Book adalah rekam jejak kegiatan penelitian dan rekam jejak 

keuangan sehingga terdapat keselarasan antara jejak kegiatan dan 

rasionalitas keuangannya dan sebagai pengendali penelitian baik oleh 

tim peneliti maupun LPPM 

d. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui kemajuan kegiatan berdasarkan pada perencanaan 

kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan kegiatan tersebut. 

e. Laporan Interim adalah laporan yang dibuat oleh tim peneliti pada saat 

penelitian masih berlangsung 

f. Laporan akhir adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan 

dalam bentuk soft copy dan hard copy dari kegiatan penelitian yang 

telah dilaksanakan 

g. HKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang 

menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi 

masyarakat. 

5. Prosedur 

a. LPPM menyampaikan informasi penawaran penelitian yang berasal dari 

sumber dana baik internal maupun eksternal ke fakultas dan program 

studi melalui web dan surat. 

b. Dosen membuat proposal sesuai dengan panduan proposal dari 

penyandang dana dan telah disahkan oleh Dekan dan diajukan kepada 

LPPM. 

c. Staf LPPM membuat daftar ajuan proposal dari para pengusul dan 

mengelompokkannya sesuai dengan bidang keilmuan dan skim masing-

masing 

d. Pengesahan proposal kegiatan penelitian oleh Ketua LPPM setelah 

diperiksa dan divalidasi oleh Sekretaris LPPM 

e. Proposal kegiatan penelitian yang telah disahkan dibuatkan daftar 

usulan, pemeriksaan berkas dan dikirimkan kepada penyandang dana 

oleh LPPM 

f. Proposal kegiatan penelitian dan berkas lengkap diarsip oleh bagian 

administrasi LPPM 

g. Bukti terima pengiriman untuk monitoring usulan proposal kegiatan 

penelitian oleh LPPM 
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h. LPPM melakukan pemeriksaan administratif proposal kegiatan 

penelitian sesuai dengan format dan pedoman yang ditentukan untuk 

proposal yang diajukan dan berbagai kelengkapan lainnya 

i. Proposal yang dinyatakan memenuhi syarat administratif, di review 

oleh tim reviewer 

j. LPPM mengundang tim reviewer untuk melakukan rapat koordinasi 

dengan agenda perumusan teknik review dan penentuan parameter 

lolos tidaknya proposal sehingga layak untuk dibiayai 

k. Semua proposal yang telah memenuhi syarat administratif 

didistribusikan kepada masing-masing reviewer sesuai kepakarannya 

l. Reviewer diberi batas waktu 2 minggu untuk melakukan review 

terhadap proposal yang diterimanya 

m. Tim reviewer melakukan koordinasi untuk memastikan dan 

menyampaikan hasil review kepada LPPM dan ditindak lanjuti dengan 

rapat penentuan proposal yang dinyatakan layak untuk dibiayai 

n. LPPM mempublikasikan daftar proposal yang layak untuk dibiayai 

melalui web atau sarana elektronik lainnya 

o. LPPM memanggil para pemenang untuk melakukan penandatangan 

kontrak dan pencairan dana tahap I 

p. LPPM  menerbitkan SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Kontrak) 

sebagai dasar pelaksanaan penelitian 

6. Referensi 

a. Undang-U ndang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

c. Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar nasional 

Pendidikan 

d. PP No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual 

Serta Hasil Kegiatan  

Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan 

e. PP No 66 Tahun 2010 atas perubahan PP No 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 

g. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

h. Statuta Universitas Pekalongan 

i. Renstra Universitas Pekalongan 
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k. Peraturan Akademik Universitas Pekalongan 
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PROTAP 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

1. Tujuan  :  Prosedur ini dibuat agar proses usul pengabdian pada 

masyarakat   dapat berjalan sesuai dengan isi standar  

pengabdian pada masyarakat. 

2. Ruang Lingkup   : Prosedur ini berlaku untuk semua dosen  di lingkungan 

Universitas Pekalongan 

3. Pernyataan Isi Standar  

a. LPPM menyusun arah dan kebijakan berdasar rencana induk 

pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun dan ditinjau ulang setiap 

1 tahun sekali 

b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh melanggar nilai-

nilai agama, moral dan kemanusiaan.  

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka 

pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ipteks untuk 

kepentingan masyarakat seluas-luasnya. 

d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus merujuk kepada 

kebutuhan nyata di masyarakat; 

e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat dilakukan 

secara lintas program studi. 

f. Usul pengabdian kepada masyarakat yang diajukan tidak bertentangan 

dengan kode etik penulisan karya ilmiah sebagaimana diatur dalam 

Kepmendiknas No. 17 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Plagiasi 

g. Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester. 

h. Setiap dosen hanya diperkenankan mengajukan satu kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua maupun sebagai 

anggota dalam satu tahun untuk dana yang bersumber dari LPPM.  

i. Setiap dosen wajib melibatkan mahasiswa   dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dari program studinya masing-masing. 

j. Pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana dari luar LPPM 

mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. 
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k. Setiap dosen yang telah selesai melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat harus mempublikasikan hasil kegiatan tersebut melalui 

seminar dalam bentuk oral maupun poster  atau melalui jurnal 

pengabdian kepada masyarakat. 

l.  Dosen tetap program studi dapat melaksanakan kerjasama dengan 

institusi lain dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Definisi             

a. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi adalah 

pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara 

melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar 

kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal yang 

membutuhkannya, dalam upaya meyukseskan pembangunan dan 

mengembangkan manusia pembangunan. 

b. Proposal adalah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

diajukan oleh dosen 

c. Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam 

bentuk soft copy dan hard copy dari kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilaksanakan 

d. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui kemajuan kegiatan berdasarkan pada perencanaan 

kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan kegiatan tersebut. 

e. HKI adalah hak yang timbul dari hasil kecerdasan daya pikir yang 

menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna bagi 

masyarakat. 

5. Prosedur 

Tahap  Pengajuan Proposal 
a. LPPM menyampaikan informasi penawaran pengabdian kepada 

masyarakat yang berasal dari sumber dana baik internal maupun 

eksternal ke fakultas dan program studi melalui web dan surat. 

b. Dosen membuat proposal sesuai dengan panduan proposal dari 

penyandang dana dan telah disahkan oleh Dekan dan diajukan kepada 

LPPM. 

c. LPPM melakukan pemeriksaan proposal kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan format dan pedoman yang ditentukan untuk 

proposal yang diajukan dan berbagai kelengkapan lainnya 

d. Pengesahan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh 

Ketua LPPM setelah diperiksa dan divalidasi oleh Sekretaris LPPM 
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e. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan 

dibuatkan daftar usulan, pemeriksaan berkas dan dikirimkan kepada 

penyandang dana oleh LPPM 

f. Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan berkas lengkap 

diarsip oleh bagian administrasi LPPM 

g. Bukti terima pengiriman untuk monitoring usulan proposal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM 

Tahap Rekrutmen Reviewer Proposal Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
a. LPPM menginformasikan penawaran  menjadi reviewer beserta 

persyaratan ke fakultas lewat web dan surat. 

b. Dosen yang memenuhi syarat, dapat mengajukan diri sebagai reviewer 

ke LPPM menurut panduan dan borang yang disediakan LPPM 

c. Borang yang sudah dikirimkan diperiksa sesuai kelengkapan dan syarat-

syarat oleh LPPM. 

d. Ketua LPPM dapat membentuk tim/panitia seleksi reviewer yang 

bertugas menyeleksi calon reviewer. 

e. Hasil seleksi calon reviewer diverifikasi oleh Ketua LPPM, dan 

dibuatkan daftar nama calon reviewer LPPM. 

f. Calon reviewer yang telah masuk daftar diusulkan oleh Ketua LPPM 

untuk mendapatkan SK Rektor 

g. Daftar nama reviewer yang sudah mendapat SK Rektor dumumkan 

melalui web dan surat 

h. Berdasarkan SK Rektor, LPPM menetapkan penjadwalan tugas reviewer 

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
a. LPPM menyampaikan informasi tentang pengumuman proposal 

pengabdian kepada masyarakat yang lolos dari penyandang dana 

melalui web dan surat. 

b. LPPM memberitahukan kepada Dosen/Pelaksana pengusul kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. LPPM melakukan penandatangan kontrak kerja dengan penyandang 

dana dan mempersiapkan berbagai dokumen pendukung. 

d. LPPM melakukan sosialisasi isi kontrak dan mekasnisme pelaksanaan 

kepada semua Dosen/Pelaksana kegiatan sebagai penerima dana. 

e. LPPM melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan 

Dosen/Pelaksana Kegiatan 

f. LPPM melakukan  pencairan dana pertermin melalui bendahara unikal 

berdasarkan persetujuan Warek II.  
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g. LPPM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi internal atas 

kegiatan yang sedang berjalan. 

h. Dosen / Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan laporan kemajuan 

pelaksanaan kegiatan kepada LPPM untuk diteruskan kepada 

penyandang dana sebagai dasar untuk monitoring evaluasi eksternal.  

i. Dosen / Pelaksana kegiatan wajib menyerahkan laporan akhir 

pelaksanaan kegiatan beserta kelengkapannya. 

Tahap Monitoring Dan Evaluasi Internal (Monevin) Kegiatan 
Pengabdian  Kepada Masyarakat 
a. LPPM memberitahukan informasi tentang jadwal monev internal 

kegiatan pengabdian masyarakat kepada dosen/pelaksana kegiatan 

b. LPPM melakukan persiapan pelaksanaan monev dimulai dengan 

penunjukan reviewer pelaksana dan penyiapan lembar evaluasi 

c. Tim monev melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berdasarkan Surat Tugas dari LPPM. 

d. Monev yang dilakukan oleh tim internal maupun 

eksternal/reviewer/asesor, meiputi antara lain : 

Paparan dan visitasi lapangan dengan tujuan melihat kesesuaian kegiatan 
dengan rencana (proposal), menilai kemajuan kegiatan berdasarkan log 
book dan realisasi penggunaan anggaran menemukenali permasalahan 
dan  hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, mendiskusikan dengan 
pelaksana terkait dengan solusi dari permasalahan yang ada. 

e. Tim monev melakukan verifikasi laporan kegiatan dan laporan keuangan 

dengan dokumen pendukungnya. 

f. LPPM membuat laporan hasil kegiatan monev dan melampirkan 

dokumen pendukungnya. 

g. Pengesahan laporan kegiatan dan keuangan oleh Ketua LPPM. 

h. Pengiriman laporan kegiatan monev LPPM ke penyandang dana berikut 

mengarsip bukti tanda terima laporan 

Tahap Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
a. LPPM menyampaikan informasi tentang pengumpulan laporan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan dokumen 

kontrak kepada dosen/pelaksana kegiatan. 

b. Dosen/Pelaksana Kegiatan membuat laporan kegiatan sesuai dengan 

format dan melampirkan dokumen pendukungnya. 

c. Dosen / Pelaksana kegiatan mengumpulkan laporan kegiatan ke LPPM. 

d. Ketua LPPM melakukan verifikasi atas laporan kegiatan dan keuangan 

dengan kelengkapan dokumen pendukungnya 
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e. Ketua LPPM melakukan pengesahan laporan kegiatan dan laporan 

keuangan 

f. LPPM melakukan pengiriman laporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ke penyandang dana dan mengarsip bukti tanda terima 

laporan 

 
      Tahap Pencairan Dana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Ketua LPPM melakukan penandatanganan kontrak dengan pelaksana 

kegiatan pengabdian masyarakat 

b. Tim pelaksana menyerahkan berkas pencairan dana sesuai dengan 

termin yang tercantum dalam surat kontrak 

c. Sekretaris LPPM melakukan verifikasi berkas pengajuan pencairan dana 

dari tim pelaksana 

d. Ketua LPPM memberikan persetujuan pencairan dana.  

e. Pencairan dana oleh bendahara Unikal berdasarkan persetujuan Warek 

II, atas usulan Ketua LPPM dengan cara transfer melalui rekening 

maupun tunai. 

f. Dokumen pertanggungjawaban yang sah diarsip oleh sekretaris LPPM. 

 
Tahap Tindak Lanjut Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 
a. LPPM akan menelaah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat 

berupa temuan-temuan yang berupa produk: teknologi tepat 

guna/rekayasa publik yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil 

kegiatan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait 

b. Temuan-temuan tersebut kemudian akan diimplementasikan melalui 

kaji tindak untuk mengetahui apakah produk tersebut benar teruji 

secara nyata 

c. Penguji (pihak eksternal) memberikan nilai apakah produk tersebut 

dapat diaplikasikan ke masyarakat, apabila tidak sesuai maka 

pelakasana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menganalisa 

kembali hasil temuannya 

d. Produk yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dapat diaplikasikan setelah adanya validasi dari penguji 

bahwa produk tersebut teruji secara nyata 

e. LPPM akan memberikan rekomendasi produk yang layak untuk 

mendapatkan perlindungan HKI, dipublikasikan melalui poster atau 

jurnal abdimas 
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Tahap Pengajuan HKI 
a. Dosen / Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

berminat menyiapkan draft HKI dan mengajukan kepada Dirjen HKI 

b. Dirjen HKI mengeluarkan nomor permohonan HKI, dan 

mengumumkan kepada dosen/pelaksana kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersangkutan diterima atau tidaknya paten yang 

diajukan 

c. Apabila diterima dosen/pelaksana kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat menindaklanjuti hasil penerimaan, 

 
  


