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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT atas rahmat
dan hidayah-Nya jualah sehingga Buku Panduan Akademik Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Tahun Akademik
2019/2020 ini dapat disusun dengan baik. Buku Panduan Akademik ini
merupakan revisi dari Buku Panduan Akademik Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2016/2017. Buku
Panduan Akademik ini disusun untuk memperlancar proses akademik di
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Buku ini
diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga
kependidikan untuk melaksanakan proses akademik.
Dengan adanya buku ini diharapkan mahasiswa dapat
merencanakan kegiatan akademiknya sehingga dapat lulus dengan tepat
waktu dengan Indeks Prestasi yang tinggi. Buku ini juga menjadi penting
bagi dosen untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam
mengikuti proses belajar mengajar. Bagi tenaga kependidikan, buku ini
dapat menjadi acuan dalam mendukung proses administrasi dalam
lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo.
Buku Panduan ini merupakan penjabaran dari Peraturan Rektor
Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di
Lingkungan Universitas Halu Oleo yang dikembangkan oleh Pimpinan
Fakultas, Pimpinan Jurusan/Program Studi serta para dosen dalam lingkup
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Buku ini akan
selalu dievaluasi dan disempurnahkan terus menerus untuk menjawab
perkembangan dunia pendidikan tinggi yang sangat dinamis.
Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun serta
semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku panduan ini.
Semoga Panduan Akademik ini dapat bermanfaat bagi kelancaran kegiatan
akademik dan kemajuan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Halu Oleo di masa-masa mendatang.

Kendari,
Dekan

November 2019

Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, Ph.D
NIP. 196004221987031003
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PENDAHULUAN
A.

Sejarah dan Perkembangan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu
Oleo (UHO) d i d i r i k a n berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional
Nomor: 52a/SK/J29/PP/2006 tanggal 18 April 2006. Sebelum menjadi
fakultas, lembaga ini merupakan salah satu jurusan yang bernaung di
bawah Fakultas Pertanian. Jurusan Perikanan saat itu hanya memiliki dua
program studi (prodi) yaitu Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP)
dan Prodi Budidaya Perairan (BDP). Jurusan Perikanan berdiri berdasarkan
SK Rektor Universitas Haluoleo Nomor: 1373a/SK/42.H/Q/1994. Sementara itu,
prodi MSP berdiri berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor
108/DIKTI/Kep/1995 tanggal 4 Mei 1995 dan Prodi BDP berdiri berdasarkan
Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor: 463/DIKTI/Kep/1995 tanggal 9
November 1995.
Pada bulan Juli 2013, berdasarkan Mandat Dirjen Dikti Nomor:
677/E.E2/DT/2013, maka dibuka tiga program studi baru yaitu Prodi Ilmu
Kelautan (IKL), Prodi Agribisnis Perikanan (ABP), dan Prodi Teknologi Hasil
Perikanan (THP), kemudian ditetapkan oleh SK Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor: 63/E/O/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang izin
penyelenggaraan Program Studi-Program Studi pada Universitas Halu Oleo
di Kendari. Dengan bertambahnya tiga program studi tersebut, maka FPIK
UHO memiliki satu jurusan yaitu Jurusan Perikanan dan lima program studi
(MSP, BDP, IKL, ABP, dan THP). Namun berdasarkan Keputusan Rektor
UHO Nomor: 2145/SK/UN/PP/2014 tanggal 27 November 2014 tentang
pembentukan Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (FTIP) yang
memasukkan Prodi THP sebagai salah satu program studinya, maka
Jurusan Perikanan hanya memiliki empat program studi yaitu Prodi MSP,
BDP, IKL, dan ABP.
Hingga tahun 2014, keempat program studi tersebut hanya Prodi
MSP dan BDP yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) yaitu Prodi MSP mempunyai sertifikat akreditasi
B dengan Nomor: 203/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013, sedangkan Prodi BDP
mempunyai akreditasi A dengan Nomor: 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013.
Dua program studi lainnya yaitu Prodi IKL dan ABP diakreditasi pada tahun
2015, dan keduanya mendapatkan akreditasi B dengan Nomor Sertifikat
masing-masing
118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
dan
139/SK/BANPT/Akred/S/IV/2015.
Pada tahun 2015, berdasarkan SK Rektor UHO Nomor:
485/UN29/SK/KP/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Non Struktural (Jabatan Tugas Tambahan Dosen)
dalam Lingkungan Universitas Halu Oleo, menetapkan terjadinya perubahan
struktur organisasi dalam lingkup FPIK UHO, yang mana Jurusan Perikanan
dikembangkan menjadi empat jurusan/program studi yaitu Jurusan/Prodi
MSP, Jurusan/Prodi BDP, Jurusan/Prodi IKL, dan Jurusan/Prodi ABP, yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Koordinator Program
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Studi dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
Pada akhir tahun 2015, pimpinan FPIK mengusulkan pembukaan
Prodi Perikanan Tangkap dan Oseanografi. Sebelumnya pada tahun 2013
dibuka Konsentrasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), dan sudah
menerima mahasiswa baru pada tahun tersebut. Proses administrasi
pengusulannya menjadi program studi tidak selesai sehingga pada tahun
2014 tidak menerima mahasiswa baru. Pada tahun 2015 diusulkan kembali
menerima mahasiswa baru sambil membenahi persyaratan administrasinya.
Oleh karena nomenklatur Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP)
berubah menjadi Perikanan Tangkap, maka FPIK mengusulkan Prodi
Perikanan Tangkap ke Ditjen Dikti Kemenristekdikti.
Pada tahun 2016, melalui SK Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi RI Nomor: 250/KPT/I/2016 tanggal 29 Agustus 2016
tentang Pembukaan Program Studi pada Universitas Halu Oleo disetujui
pembukaan Prodi Perikanan Tangkap (PIT). Pada tahun yang sama,
Program Studi Oseanografi (OSE) juga disetujui pendiriannya melalui SK
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 331/KPT/I/2016
tanggal 13 September 2016 tentang Pembukaan Program Studi pada
Universitas Halu Oleo. Dengan demikian FPIK UHO saat itu memiliki empat
jurusan dan enam prodi.
Sebagai fakultas yang memiliki program studi berakreditasi A
pertama di UHO, FPIK selalu berupaya menjadi terdepan dalam
meningkatkan mutu prodinya. Prodi MSP yang masa kadaluarsa
akreditasinya tahun 2018 dipercepat reakreditasinya pada tahun 2016.
Upaya tersebut mendapatkan hasil yang maksimal dimana Prodi MSP
mendapatkan
akreditasi
A
dengan
Nomor:
3260/SK/BANPT/Akred/S/XII/2016 yang berlaku sampai dengan tahun 2021. Tidak
berpuas dengan itu, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan,
maka pada tahun 2017 Prodi MSP diusulkan untuk mendapatkan sertifikat
ISO 9001 : 2015. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan
tersertifikasinya Prodi MSP pada bulan Februari 2018 dengan Nomor
Sertifikat: QSC 01542 yang berlaku sampai dengan tahun 2021.
Sementara itu, Prodi BDP yang akan berakhir masa akreditasinya
tahun 2018, melakukan reakreditasi pada bulan Maret 2018 dan berhasil
mempertahankan nilainya (unggul atau peringkat A). Hal ini didasarkan pada
Keputusan BAN PT Nomor: 1423/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 tanggal 30
Mei 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2023.
Dengan adanya perubahan dan penyesuaian struktur organisasi
dalam lingkungan UHO pada tahun 2018 dimana FTIP tidak mendapatkan
persetujuan dari Kemenristekdikti sehingga pada tanggal 1 Juli 2018
Jurusan/Prodi THP dikembalikan ke Fakultas Induk (FPIK). Prodi THP telah
diakreditasi oleh BAN-PT pada tahun 2015 dengan nilai B dengan Nomor
Sertifikat 842/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015. Dengan masuknya kembali THP,
maka saat ini FPIK UHO memiliki lima jurusan dan tujuh prodi.
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Pada akhir Maret 2019, dua prodi baru (OSE dan PIT) mengirimkan
borang akreditasinya ke BAN-PT. Kedua prodi tersebut divisitasi pada bulan
Agustus 2019 dan telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari BAN-PT.
Prodi OSE mendapatkan peringkat akreditasi B (baik) dengan Nomor
Sertifikat 3231/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019, demikian halnya dengan
Prodi PIT mendapatkan peringkat akreditasi B (baik) dengan Nomor
Sertifikat 3329/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019, dan kedua sertifikat ini berlaku
sampai dengan tahun 2024.
Sejak berdirinya sampai dengan saat ini, FPIK UHO telah dipimpin
oleh empat orang Dekan secara berturut-turut yaitu Prof. Ir. H. Mahmud
Hamundu, MSc, Prof. Dr. Ir. La Ode Muh. Aslan, M.Sc, Ir. Abdul Rahman,
M.Si, dan Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, Ph.D. Secara lengkap, kepemimpinan di
FPIK UHO dari masa-ke masa disajikan pada Lampiran 1.
B.

Tujuan
Dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi
pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
di lingkungan FPIK UHO maka perlu disusun Buku Panduan Akademik.
Tujuan penyusunan Panduan Akademik ini adalah untuk memberikan
pedoman pokok bagi arah pelaksanaan kegiatan akademik untuk mengefisienkan dan
mengefektifkan pengelolaan kegiatan akademik. Panduan akademik ini juga
diharapkan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan program yang telah disusun. Di
samping itu, panduan ini dapat digunakan sebagai informasi pelaksanaan
kegiatan akademik bagi sivitas akademika FPIK UHO.
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KEDUDUKAN, VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN
A.

Kedudukan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu Oleo
(UHO) berkedudukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
B.

Visi
Pada tahun 2019, menjadi fakultas yang menghasilkan sumber
daya manusia menguasai sains dan teknologi, berkarakter kewirausahaan
pada bidang perikanan dan ilmu kelautan.
C.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Misi
Menyelenggarakan dan mengembangkan proses belajar mengajar
berbasis kompetensi dengan pendekatan kombinasi Teacher Center
Learning (TCL) dan Student Center Learning (SCL) sesuai Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi (knowledge, skill
dan attitude), berkarakter wirausaha dan mempunyai budi pekerti dan
akhlak terpuji.
Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif dan berkualitas
berdasarkan road map penelitian dalam lingkungan penelitian yang
kondusif dan berkualitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan
pembangunan daerah, nasional dan global.
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan
pendekatan tematik dan inisiatif pendidik sesuai dengan rencana
pengembangan FPIK dan road map yang dapat diterintegrasikan
dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Membangun kerjasama dengan prinsip mutualistic beneficiary.
Melaksanakan pelayanan dan manajemen administrasi umum dan
akademik terukur dan terdokumentasi untuk meningkatkan nilai
akreditasi program studi hingga mencapai nilai maksimum (nilai A).
Memfasilitasi kegiatan ekstra kurikuler dan co-kurikuler mahasiswa
(yang resmi terdaftar di UHO) guna mendukung kegiatan akademik
agar terbentuk karakter mahasiswa mempunyai kompetensi tinggi dan
berjiwa wirausaha handal.

D.

Nilai
Nilai-nilai yang dikembangkan di FPIK UHO adalah Bersih, indah,
sejuk, aman, Jujur, Adil, Gotong-Royong, Adaptif, Disiplin, Kreatif, Inovatif,
Toleran, dan Amanah (BISA JAGAD KITA).
E.

Tujuan
FPIK UHO mengembangkan kegiatan akademiknya berdasarkan
visi dan misi 2019 yang telah ditetapkan yang tujuannya adalah:
1.
Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan proses belajar
mengajar berbasis kompetensi dengan pendekatan kombinasi Teacher
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

Center Learning (TCL) dan Student Center Learning (SCL) sesuai
KKNI.
Meningkatkan kualitas
lulusan yang mempunyai kompetensi
(knowledge, skill dan attitude), berkarakter wirausaha dan mempunyai
budi pekerti dan akhlak terpuji.
Meningkatkan kualitas penelitian dalam rangka peningkatan
keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi, menjawab kebutuhan
masyarakat dan pembangunan daerah, nasional, dan global.
Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pengabdian pada
masyarakat dengan pendekatan tematik dan inisiatif pendidik (dosen)
sesuai dengan rencana pengembangan FPIK dan road map yang
dapat diterintegrasikan dengan KKN.
Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi luar dengan prinsip
mutualistic beneficiary.
Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen administrasi umum
dan akademik terukur dan terdokumentasi untuk peningkatan nilai
akreditasi prodi hingga mencapai nilai maksimum (nilai A).
Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler dan cokurikuler mahasiswa guna mendukung kegiatan akademik agar
terbentuk karakter mahasiswa mempunyai kompetensi tinggi berjiwa
wirausaha handal.
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TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
A.

Tugas/Fungsi
Tugas/fungsi masing-masing unit dalam lingkup FPIK UHO
dijelaskan sebagai berikut:
1.
Dekan dan Wakil Dekan
Dekan Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik
(dosen), membina mahasiswa dan tenaga kependidikan (tenaga
administrasi, pustakawan, dan laboran) FPIK UHO. Dalam
melaksanakan tugasnya, Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.
Pelaksanaan tugas Dekan dibantu oleh tiga Wakil Dekan, yaitu Wakil
Dekan Bidang Akademik; Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan
dan Keuangan; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
 Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan
dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi:
a. Merencanakan,
melaksanakan,
mengembangkan,
dan
melakukan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
b. Membina dosen di bidang akademik.
c. Menelaah pembukaan Program Studi Baru di berbagai strata
pendidikan.
d. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran
setiap semester.
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan
mahasiswa baru.
g. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan
akademik dan profesi.
h. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi
akademik.
i. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang
Akademik.
j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada
Dekan.
 Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan
mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum,
dan sistem informasi, yang meliputi:
a. Merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan
belanja FPIK.
b. Melakukan pembinaan karir dan kesejahteraan dosen dan
tenaga kependidikan.
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c.

2.

Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan
keamanan FPIK.
d. Menyelenggarakan hubungan masyarakat.
e. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi
umum.
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dosen dan
tenaga kependidikan.
g. Melakukan koordinasi penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan
Anggaran dan Daftar Isian Kegiatan setiap unit kerja.
h. Melakukan koordinasi hasil Laporan Kinerja Unit-unit di FPIK.
i. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang
Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada
Dekan.
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai
tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di
bidang kemahasiswaan dan alumni, yang meliputi:
a. Merencanakan,
melaksanakan,
mengembangkan,
dan
melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.
b. Melakukan pembinaan kesejahteraan mahasiswa.
c. Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat,
bakat, dan penalaran mahasiswa.
d. Melakukan koordinasi dengan fungsional dengan Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada
Dekan.
Mekanisme prosedur pelaporan dan pertanggungjawabannya, Wakil
Dekan memberikan laporan pertanggung jawaban atas tugasnya
kepada Dekan, dan Dekan memberikan laporan pertanggungjawaban
kegiatan FPIK UHO kepada Rektor. Pelaksanaan pelaporan tersebut
dilaksanakan setiap semester, atau setiap bulan Desember melalui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) yang disampaikan
dalam Rapat Kerja (RAKER) Tahunan.
Senat Fakultas
Senat Fakultas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan
pengawasan kepada Dekan dalam pelaksanaan akademik di
lingkungan fakultas. Tugas pokok Senat Fakultas:
a. Merumuskan kebijakan akademik dan program kerja fakultas.
b. Melakukan penilaian akademik dan kecakapan serta kepribadian
dosen.
c. Merumuskan norma dan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan
Fakultas setiap Tahun Akademik.
d. Menilai pelaksanaan tugas Dekan atas kebijakan Fakultas setiap
tahun.
e. Memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai Calon Wakil
Dekan, Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program
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3.

4.

5.

Studi, Koordinator Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi, dan
Kepala Laboratorium.
Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi
Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM-SI) berfungsi sebagai
pelaksana penjaminan mutu dan unit pelaksana diseminasi informasi
ilmiah tingkat fakultas. UJM-SI dipimpin oleh seorang Koordinator yang
dibantu oleh seorang Sekretaris. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, Koordinator UJM-SI bertanggung jawab kepada Dekan dan
dalam pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan Lembaga
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UHO, Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
UHO, dan UPT Perpustakaan UHO.
Tugas Koordinator UJM-SI adalah:
a. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu internal fakultas
kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
b. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu
secara terpadu dan berkelanjutan di tingkat fakultas.
c. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
penjaminan mutu yang efektif.
d. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu fakultas.
e. Melakukan auditing dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu
fakultas.
f. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu secara berkala kepada
Dekan dan LPPMP UHO.
Jurusan
Jurusan merupakan himpunan sumberdaya pendukung program studi
dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Jurusan
dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada
Dekan. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Sekretaris Jurusan. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan
dan teknologi serta pengelolaan sumberdaya pendukung program
studi.
Pimpinan Jurusan bertugas:
a. Melakukan administrasi akademik pendidikan dan pengajaran.
b. Mengkoordinir
program studi, program
khusus/unggulan,
laboratorium, dosen, dan tenaga administrasi yang dibawahinya.
c. Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan akademik dan
melaporkan kepada Dekan secara tertulis.
d. Menyusun program pengembangan jurusan.
e. Mengevaluasi kinerja Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium,
dan dosen.
f. Melaksanakan program penjaminan mutu monitoring dan evaluasi.
Program Studi
Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran
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6.

7.

8.

tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. Program studi dipimpin
oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua
Jurusan.
Ketua Program Studi bertugas:
a. Mengawasi pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan
Program Studi.
b. Merencanakan dan mendistribusikan mata kuliah kepada dosendosen dengan persetujuan Ketua Jurusan.
c. Menetapkan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan persetujuan Ketua Jurusan.
d. Mengusulkan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk
memperoleh beasiswa, mengikuti seminar, dan ujian skripsi kepada
Ketua Jurusan.
e. Mengusulkan Dosen Pembimbing dalam proses tugas akhir
mahasiswa untuk diajukan kepada Ketua Jurusan.
f. Membuat konsep transkrip akademik mahasiswa.
g. Merencanakan panitia dan penguji pada ujian skripsi mahasiswa
untuk diajukan kepada Ketua Jurusan.
h. Membuat evaluasi Program Studi.
i. Mempersiapkan bahan-bahan administrasi untuk penyusunan
Borang Akreditasi.
Kelompok Jabatan Fungsional Dosen
Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik
profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua
Jurusan.
Laboratorium
Laboratorium merupakan perangkat penunjang penting dalam
pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan fakultas. Laboratorium
mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan fakultas. Laboratorium dalam lingkup FPIK UHO terdiri atas
laboratorium-laboratorium yang bernaung di bawah jurusan/program
studi dan Laboratorium Komputasi dan GIS. Semua laboratorium
tersebut bertanggung jawab kepada Dekan. Jumlah dan nama
laboratorium setiap jurusan/program studi disesuaikan dengan
kebutuhan dan paling banyak 3 laboratorium. Sementara itu,
Laboratorium Komputasi, GIS dan Pemodelan melayani kebutuhan
seluruh jurusan/program studi.
Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi dalam
lingkup fakultas. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala
yang bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha
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mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan,
akademik,
kemahasiswaan,
kepegawaian,
ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan
dakam lingkup fakultas. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 Subbagian Akademik; mempunyai tugas melakukan urusan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta
pengelolaan data evaluasi dan pelaporan fakultas.
 Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; mempunyai tugas
melakukan urusan kemahasiswaan dan alumni.
 Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; mempunyai tugas
melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan
kepegawaian.
 Subbagian Umum dan Sarana Pendidikan; mempunyai tugas
melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan
pengelolaan barang milik negara.
B.

Susunan Organisasi
Susunan organisasi FPIK UHO disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi FPIK UHO Tahun 2019
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PENERIMAAN MAHASISWA
(1) Mahasiswa FPIK UHO adalah mahasiswa reguler yang diterima di UHO
melalui berbagai jalur penerimaan yaitu melaui:
a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Jalur
Penelusuran Prestasi Akademik;
b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Jalur
Tertulis/Praktek;
c. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Jalur
Tertulis/Praktek.
(2) Selain penerimaan mahasiswa baru melalui jalur-jalur tersebut, FPIK
UHO juga dapat memerima mahasiswa pindahan dari universitas lain
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh UHO.
(3) Mahasiswa baru yang diterima, status kemahasiswaannya dapat
dibatalkan jika yang bersangkutan melanggar hukum dan ketentuan
yang berlaku sesuai dengan Peraturan Akademik UHO.
(4) Mahasiswa baru yang tidak aktif pada semester pertama maka status
kemahasiswaannya dinyatakan batal, kecuali mahasiswa yang
bersangkutan mendapat musibah atau bencana yang melapor secara
tertulis dengan dukungan keterangan dari pihak yang berwenang dan
alasan pendukung tersebut dinyatakan valid oleh Pimpinan Universitas.
(5) Pelaksanaan poin (2), (3), dan (4) ditetapkan dengan Keputusan
Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dekan.
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REGISTRASI AKADEMIK
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik setelah
melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan syarat lain
yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Mahasiswa pada semester 1 dan 2, dapat memprogramkan seluruh
mata kuliah yang ditawarkan pada Kartu Rencana Studi (KRS).
Pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) UHO secara online.
Penawaran mata kuliah dikonsultasikan dengan dosen yang ditunjuk
sebagai Penasehat Akademik (PA) mengenai mata kuliah yang akan
diprogramkan dengan mengacu pada Indeks Prestasi (IP).
Jumlah sks yang dapat diprogramkan pada semester berikutnya
mengikuti Tabel berikut:
Indeks Prestasi
Semester (IPS)

Jumlah sks maksimal yang
dapat diprogramkan semester
berikutnya

3,01 – 4,00

24

2,75 – 3,00

22

2,51 – 2,74

20

2,01 – 2,50

18

≤ 2,00

16

Jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
dibuktikan/merujuk dengan Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir.
(7) Jumlah sks yang diprogramkan ditentukan melalui SIAKAD
berdasarkan Tabel pada point (6).
(8) Mahasiswa melakukan pengisian KRS secara online melalui SIAKAD
dan selanjutnya mencetak KRS sebanyak 4 rangkap untuk ditanda
tangani oleh PA dan Kajur/Koordinator Program Studi.
(9) Mahasiswa yang lulus mata kuliah dengan nilai C dan D diberi
kesempatan untuk memprogramkan kembali pada semester yang akan
datang atau pada Semester Antara sesuai dengan ketentuan nilai
terakhir yang akan diakui.
(10) Mata kuliah yang boleh diprogramkan pada Semester Antara adalah
matakuliah yg tidak berpraktek atau mata kuliah berpraktek tetapi telah
meluluskan praktikum.
(11) Jumlah sks maksimal yang bisa diprogramkan pada Semester Antara
adalah 9 sks.
(12) Semester Antara hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang
melakukan perbaikan nilai.
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STATUS MAHASISWA
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada
Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi. Mahasiswa disebut sebagai
mahasiswa UHO apabila yang bersangkutan lulus melalui seleksi
penerimaan mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan dan selanjutnya
terdaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) setelah yang
bersangkutan membayar UKT dan atau biaya administrasi lainnya pada
bank yang ditunjuk oleh UHO.
Status mahasiswa FPIK UHO dikelompokkan menjadi:
(1) Mahasiswa Aktif, adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester
tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta
mendapatkan layanan administratif dan akademik yang dibuktikan
dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online.
(2) Mahasiswa Non-Aktif, adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada
semester tertentu tanpa izin Rektor. Mahasiswa Non-Aktif dikenakan
uang SPP/UKT Tetap selama non-aktif dan harus dibayar pada saat
akan aktif kembali dan hanya dapat mengambil maksimal 16 (enam
belas) sks.
(3) Mahasiswa Skorsing, adalah mahasiswa yang melanggar peraturan
disiplin mahasiswa sehingga dijatuhi sanksi dan tidak berhak mengikuti
kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa yang
menjalani masa skorsing kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa
dan masa skorsing dihitung sebagai masa studi.
(4) Mahasiswa keluar adalah mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi
atau Passing Out (PO) apabila mengundurkan diri, menyatakan
pindah, dan/atau tidak membayar SPP/UKT selama dua semester
berturut-turut.
(5) Mahasiswa Cuti Akademik adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada
semester tertentu dan yang bersangkutan mengajukan permohonan
Cuti melalui Dekan/Direktur untuk mendapatkan ijin dari Rektor.
(6) Mahasiswa gagal studi atau Drop Out (DO) adalah mahasiswa yang
tidak lolos pada Evaluasi Masa Studi dan/atau Evaluasi Batas Akhir
Masa Studi dan/atau mahasiswa yang dikenakan sanksi.
Hak, Kewajiban, Larangan, dan Sanksi
Mahasiswa FPIK UHO dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau
non akademik mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu, dalam kegiatan
akademik diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan akademik mahasiswa di UHO, selain mengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara nasional, juga mengikuti
Peraturan Rektor UHO Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di
Lingkungan Universitas Halu Oleo. Bagi mahasiswa yang melanggar
peraturan-peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Walaupun demikian, mahasiswa yang menunjukkan
prestasi pada kegiatan akademik (kurikuler) dan kokurikuler akan diberikan

14
penghargaan sesuai dengan tingkat prestasi yang dicapai dan persyaratan
yang berlaku.
Hak Mahasiswa
Setiap mahasiswa berhak untuk :
(1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
norma dan etika keilmuan yang berlaku dalam lingkungan akademik.
(2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
(3) Memanfaatkan fasilitas Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi
dalam rangka kelancaran proses belajar dengan penuh tanggung
jawab.
(4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas
kegiatan akademik pada Jurusan/Program Studi yang diikutinya dalam
penyelesaian studinya.
(5) Memperoleh
layanan
informasi
yang
berkaitan
dengan
Jurusan/Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
(6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(7) Menyelesaikan studi berdasarkan jadwal yang ditetapkan dan sesuai
dengan persyaratan yang berlaku.
(8) Memanfaatkan sumber daya UHO melalui perwakilan/organisasi
kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat,
bakat dan tata kehidupan bermasyarakat dengan penuh tanggung
jawab.
(9) Mutasi ke Perguruan Tinggi lain/Fakultas/Jurusan/Progam Studi
dengan alasan yang rasional dan memenuhi syarat perpindahan.
(10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas/Fakultas/
Jurusan/Program Studi.
(11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat sesuai
kemampuan.
(12) Dapat mengusulkan calon pembimbing skripsi kepada Ketua
Jurusan/Koordinator Prodi atas saran PA.
(13) Dapat mengikuti kegiatan penelitian dan atau pengabdian kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka penyelesaian
studinya.
Kewajiban Mahasiswa
Kewajiban-kewajiban mahasiswa adalah:
(1) Wajib mengikuti pendidikan karakter sesuai ketentuan yang diatur oleh
UHO dan FPIK.
(2) Menjaga wibawa dan nama baik fakultas dan universitas.
(3) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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(4)

Belajar, mengkaji, dan berlatih mengembangkan keilmuan dan
teknologi.
(5) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.
(6) Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana serta kebersihan,
ketertiban, dan keamanan.
(7) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
(8) Menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik
almamater;
(9) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
(10) Mempunyai toleransi yang tinggi dalam berbagai perbedaan.
(11) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(12) Menghindari perbuatan melanggar etika akademik seperti melakukan
plagiat, memalsukan data penelitian, dan lain-lain.
Larangan
Setiap mahasiswa dilarang untuk:
1) Memboikot atau menghambat proses perkuliahan atau kegiatan
akademik;
2) Menggunakan sarana dan prasarana kampus sebagai tempat tinggal
dan menetap sehari-hari;
3) Melakukan perkelahian/tawuran;
4) Melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus;
5) Melakukan pelanggaran akademik;
6) Melakukan plagiat;
7) Memalsukan data, informasi dan identitas;
8) Melakukan pelanggaran tata tertib kampus;
9) Menyalahgunakan keuangan negara;
10) Membawa, menjual dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol di
dalam kampus;
11) Membawa, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan
obat-obat terlarang;
12) Membawa atau menyalahgunakan senjata tajam dan senjata
api;
13) Mengancam, mencuri, dan melakukan pemerasan atau
pembajakan;
14) Melakukan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan
kejahatan baik dalam kampus maupun di luar kampus;
15) Merusak sarana dan prasarana kampus;
16) Melakukan demonstrasi dalam radius 500 meter dari lingkungan
Universitas Halu Oleo tanpa izin tertulis dari Dekan/Direktur;
17) Melakukan perbuatan asusila;
18) Mengatasnamakan UHO tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan
dan memperkaya diri sendiri atau orang lain;
19) Merokok dalam lingkungan FPIK UHO;
20) Melakukan tindak pidana lainnya; dan
21) Melakukan kecurangan akademik sebagaimana yang tercantum dalam
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Pasal 88 Peraturan Rektor UHO Nomor 1 Tahun 2019.
Sanksi
Mahasiswa yang tidak disiplin (melanggar ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan) akan dikenakan sanksi akademik. Berat atau
ringannya sanksi tersebut
disesuaikan
dengan
besar
kecilnya
pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa
dapat berupa:
(1) Teguran lisan;
(2) Teguran tertulis;
(3) Skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan
akademik selama kurun waktu tertentu;
(4) Melakukan penelitian ulang; dan
(5) Status kemahasiswaannya dicabut secara permanen.
(6) Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dengan hukuman
penjara di atas 6 (enam) bulan dikeluarkan sebagai mahasiswa.
Penghargaan kepada Mahasiswa
Mahasiswa berprestasi akan diberi penghargaan oleh UHO dan
fakultas berupa:
(1) Mahasiswa yang berprestasi bidang akademik untuk setiap semester
berjalan akan diberikan penghargaan berupa sertifikat.
(2) Mahasiswa yang proposalnya lolos pada kegiatan Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM), PIMNAS, dan kegiatan penalaran lainnya akan
diusulkan ke universitas untuk diberikan penghargaan.
(3) Mahasiswa yang berprestasi di bidang olah raga dan seni diusulkan ke
universitas untuk diberikan penghargaan.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) diatur
dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan FPIK.
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PELAYANAN AKADEMIK
Pelayanan akademik dalam lingkup FPIK UHO dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan bagi penyelenggara (unit-unit lembaga dalam
lingkup FPIK) dan pengguna yang membutuhkannya (mahasiswa, alumni,
dan lain-lain) di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
Pelayanan akademik dimaksud mencakup penyediaan kalender akademik
yang terbit setiap awal tahun akademik, penyiapan dosen penasehat
akademik yang membantu mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan
studinya, dan pelaksanaan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa yang
dilaksanakan setiap semester.
Kalender Akademik
(1) Kalender akademik diterbitkan berdasarkan SK Rektor UHO pada
setiap awal Semester Gasal di tahun ajaran baru.
(2) Periode Semester Gasal dimulai 1 Agustus – 31 Januari tahun
berikutnya dan periode Semester Genap dimulai 1 Februari – 31 Juli
tahun berjalan.
(3) Kalender akademik harus dilaksanakan secara konsisten oleh civitas
akademika dan semua unit yang ada di FPIK.
Penasehat Akademik
(1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik yang
diberikan seorang dosen yang ditugaskan menjadi Penasehat
Akademik (PA).
(2) Bimbingan akademik yang dimaksud meliputi kegiatan tatap muka
antara PA dan mahasiswa dalam merencanakan matakuliah yang
dapat diikuti pada semester akan datang, mengatasi masalah
akademik yang dihadapi, merencanakan usulan penelitian,
mengkonsultasikan calon pembimbing skripsi, dan hal lain yang
relevan.
(3) PA adalah dosen tetap pada jurusan/prodi yang berkualifikasi
pendidikan minimal Magister.
(4) PA diusulkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Prodi dan ditetapkan
oleh Dekan dengan tugas sebagai berikut:
a.
Mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studi dan
memberikan pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang akan
diprogramkan pada setiap semester untuk menunjang
keberhasilan studi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
b.
Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar dan
aktivitas akademik yang efektif.
c.
Memantau dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa.
d.
Memberikan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya yang
terancam drop-out (DO) dan dilaporkan kepada Ketua
Jurusan/Koordinator Prodi.
e.
Mendiskusikan dan memberikan arahan/pertimbangan usul judul
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(5)
(6)
(7)

skripsi/tugas akhir mahasiswa berdasarkan minat mahasiswa
sesuai dengan kemampuan dan ruang lingkup prodinya.
f.
Menjadi salah satu dosen pembimbing skripsi/tugas akhir jika
bidang keahlian dosen PA sesuai dengan judul proposal skripsi
mahasiswa.
g.
Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada mahasiswa
bimbingannya jika ingin mutasi/pindah ke prodi/ jurusan/ fakultas/
perguruan tinggi lain.
h.
Mengusulkan untuk memperoleh beasiswa jika memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.
i.
Membina sikap, mental, etika, dan moral akademik untuk
membentuk karakter mahasiswa.
Dalam setiap konsultasi dengan dosen PA, mahasiswa wajib
merekam/mencatat dalam buku monitoring mahasiswa (log book PA).
PA berlaku selama mahasiswa mengikuti pendidikan. Jika PA
berhalangan, fungsi PA diambil alih oleh jurusan/prodi.
Jumlah mahasiswa yang dibimbing seorang PA disesuaikan dengan
rasio dosen dan mahasiswa pada setiap prodi.

Pelaksanaan Ujian
(1) Waktu pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir
Semester (UAS) mengikuti kalender akademik UHO.
(2) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Dekan cq. Wakil
Dekan Bidang Akademik atas usul program studi/jurusan.
(3) Waktu pelaksanaan UAS diawali dengan minggu tenang (satu minggu
sebelum pelaksanaan UAS) sesuai dengan kalender akademik.
(4) Saat minggu tenang, jurusan/prodi mengumumkan mahasiswa yang
dapat mengikuti ujian berdasarkan frekwensi kehadiran mahasiswa.
(5) Pelaksanaan ujian dilaksanakan oleh Panitia Ujian yang ditugaskan
oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama Dekan.
(6) Soal ujian dapat diserahkan oleh Tim dosen pengajar kepada program
studi/jurusan untuk dilakukan kalibrasi selambat-lambatnya satu bulan
sebelum jadwal pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut.
(7) Tim dosen pengajar mengawasi pelaksanaan ujian dibantu oleh panitia
pengawas ujian yang ditetapkan oleh Dekan.
(8) Setelah pelaksanaan ujian, lembar jawaban hasil ujian diserahkan oleh
panitia kepada tim dosen.
Peserta Ujian
Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian
apabila:
(1) Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
(2) UAS dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan
minimal 80% dari jumlah proses pembelajaran efektif selama paling
sedikit 16 (enam belas) minggu dan tercantum dalam pengumuman
mahasiswa peserta ujian
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(3)

(4)
(5)
(6)

Menunjukkan Kartu Peserta Ujian yang dikeluarkan oleh Sub Bagian
Akademik FPIK UHO dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sah
sebagai bukti diri.
Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
Tidak boleh diwakili.

Peraturan dan tata tertib ujian adalah:
(1) Berpakaian rapi dan sopan, tidak menggunakan kaos oblong, dan
memakai sepatu.
(2) Berperilaku santun dan tidak mengganggu tata tertib penyelenggaraan
ujian.
(3) Dilarang berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta
ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
(4) Dilarang bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung
kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
(5) Dilarang menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain,
atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin
jawaban ujian.
(6) Dilarang menggunakan catatan, buku, dan atau sumber informasi
lainnya selama ujian berlangsung, kecuali diizinkan oleh dosen.
(7) Tidak mengaktifkan handphone dan perangkat komunikasi lainnya
selama ujian berlangsung, kecuali diizinkan oleh dosen.
Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
(1) Mentaati semua peraturan dan tata tertib ujian yang berlaku.
(2) Mengisi daftar hadir ujian yang disiapkan oleh pengawas ujian.
(3) Mentaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang
diberikan oleh pengawas ujian.
(4) Menggunakan lembar jawaban/kertas ujian yang disiapkan oleh
panitia.
(5) Meminta
persetujuan
pengawas
terlebih
dahulu,
sebelum
meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.
(6) Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas
sebelum meninggalkan ruang ujian.
(7) Mahasiswa yang melanggar tata tertib dan ketentuan yang disebutkan
dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan hasil ujian pada mata
kuliah yang sedang diujikan.
Pengawas Ujian
Pengawas ujian dibentuk oleh Dekan cq. Wakil Dekan Bidang
Akademik yang terdiri atas tim dosen pengajar mata kuliah, dosen non PNS,
dan tenaga administrasi, dengan tugas:
(1) Memeriksa keabsahan peserta ujian.
(2) Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian.
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(3) Menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh
peserta ujian ke tempat duduknya.
(4) Menolak kehadiran seseorang dalam ruang ujian yang tidak bertugas
sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta
ujian.
(5) Menerima naskah ujian dan menyerahkan hasil ujian kepada tim dosen
pengajar mata kuliah.
Pengawas ujian harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian,
dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Pengawas ujian mengisi berita acara yang telah disiapkan panitia ujian.
(2) Berita acara yang telah diisi oleh pengawas ujian dan tim dosen mata
kuliah dikembalikan ke panitia ujian.
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SISTEM PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Sistem pendidikan dalam FPIK UHO dirancang sedemikian rupa
agar diselenggarakan seefisien mungkin oleh dosen dalam melaksanakan
kegiatan akademik ke arah mewujudkan visi dan misi FPIK. Sistem
penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam lingkup FPIK
meliputi sistem penyelenggaraan pendidikan, penerapan sistem kredit
semester agar mahasiswa merancang beban kredit yang ditempuh setiap
setiap semester hingga akhir perkuliahannya, menyiapkan kegiatan
intrakurikuler dan ekstrakurikuler, menyelenggarakan perkuliahan secara
terorganisir dengan memfasilitasi administrasi perkuliahan serta melakukan
evaluasi penyelenggaraan pendidikan untuk dikembangkan secara terus
menerus.
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Penyelenggaraan program pendidikan di FPIK UHO menganut
sistem semester:
(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan
Sistem Kredit Semester (SKS).
(2) Tahun akademik terdiri dari Semester Gasal dan Semester Genap,
masing-masing merupakan waktu pelaksanaan kegiatan akademik 16
kali tatap muka dengan rincian 14 kali perkuliahan dan 2 kali
pelaksanaan ujian (Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester).
(3) Pelaksanaan perkuliahan dan praktikum mengacu pada ISO
9001:2015 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan
dengan Keputusan Dekan.
(4) SKS merupakan suatu sistem dimana beban studi mahasiswa, beban
tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program (prodi)
dinyatakan dalam kredit.
(5) Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk
menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan
atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas
keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta
besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi prodi dan
khususnya bagi tenaga pengajar.
(6) Nilai satu sks suatu mata kuliah yang diprogramkan setara dengan
upaya mahasiswa sebanyak tiga jam per minggu dalam satu semester,
yang meliputi:
a. Satu jam (setara 50 menit perminggu persemester) tatap muka di
kelas untuk kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf
pengajar.
b. Satu jam (setara 60 menit perminggu persemester) kegiatan
terstruktur yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan perkuliahan,
seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat
makalah, menelusuri pustaka.
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c.

Minimal satu jam (setara 60 menit perminggu persemster)
kegiatan mandiri merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri
untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik,
misalnya membaca buku referensi dan mempersiapkan tugas
akademik.
(7) Nilai satu sks suatu mata kuliah untuk tenaga pengajar setara dengan
kegiatan yang meliputi tiga jam per minggu dalam satu semester, yaitu:
a. Satu jam (setara 50 menit) acara tatap muka terjadwal di kelas
dengan mahasiswa.
b. Satu jam (setara 60 menit) pengembangan materi kuliah.
(8) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau
bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per
semester; dan
b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(9) Beban 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum,
praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain
yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
(10) Nilai 1 sks beban akademik untuk kegiatan tugas akhir atau skripsi
setara dengan kerja akademik mahasiswa selama 3 jam sampai
dengan 5 jam per minggu dalam 1 semester.
Semester Antara
(1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat ditambah
dengan semester antara.
(2) Semester antara diselenggarakan antara semester genap dan
semester gasal sesuai dengan kalender akademik.
(3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada
poin (1)
diselenggarakan:
a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian
pembelajaran yang telah ditetapkan.
(4) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan,
tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah
semester antara dan ujian akhir semester antara.
(5) Semester antara hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang melakukan
perbaikan nilai.
(6) Tata cara pelaksanaan semester antara diatur dengan Keputusan
Rektor dan pelaksanaannya mengikuti SOP sesuai Keputusan Rektor.
Tujuan Sistem Kredit Semester
(1) Tujuan umum penyelenggaraan satuan kredit semester (sks) adalah
agar FPIK dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, karena
didalamnya dimungkinkan penyajian program pendidikan yang
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(2)

bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan lebih luas
kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam
jenjang profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan.
Tujuan khusus penyelenggaran sks:
a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat agar
dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.
b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil
mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
seni.
d. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar
mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
e. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar Jurusan/Program
Studi dan antar Fakultas dalam suatu perguruan tinggi.
f. Memungkinkan perpindahan mahasiswa ke Jurusan/Program Studi
dan antar Fakultas atau perguruan tinggi lainnya, dan sebaliknya.

Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler
(1) Penyelenggaran kegiatan intrakurikuler dan ekstarkurikuler dilakukan
melalui kuliah tatap muka, seminar, simposium, diskusi panel,
lokakarya, praktikum, praktek kerja lapangan dan kegiatan ilmiah
lainnya yang dianggap relevan.
(2) Kegiatan intrakurikuler diberi bobot sks yang tercantum dalam
kurikulum meliputi:
a. Pengajaran dalam bentuk kuliah tatap muka dan kuliah bentuk
lainnya.
b. Penelitian, seminar, dan bentuk lainnya dengan bimbingan dosen
yang sesuai dengan disiplin/bidang ilmunya sesuai dengan
peraturan yang berlaku di FPIK;
c. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan seperti
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dibimbing dosen dengan materi
yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing Program Studi.
(3) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan pengembangan daya
penalaran (karya tulis ilmiah, penelitian dan pengabdian masyarakat
dan bakti sosial), pengembangan minat bakat (seni budaya, olahraga,
kerohanian), kesejahteraan mahasiswa diluar kurikulum (beasiswa,
penghargaan, bantuan sosial) yang pelaksanaannya disetujui oleh
Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas.
(4) Dalam pelaksanaan setiap kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
wajib memiliki SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
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Penyelenggaraan Pembelajaran
(1) Teknis operasional penyelenggaraan perkuliahan merupakan tugas
dan tanggung jawab setiap dosen dan tenaga teknis sesuai
kewenangan yang telah ditetapkan.
(2) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah
dan disajikan dalan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
(3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan poin (1) dan (2) sebelum
penyelenggaraan perkuliahan harus mengacu pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang keputusannya ditetapkan oleh
Dekan FPIK.
(4) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1)
mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian termasuk di
dalamnya pembimbingan, evaluasi hasil belajar, dan evaluasi program.
Administrasi Perkuliahan
(1) Administrasi penyelenggaraan perkuliahan merupakan tugas dan
tanggung jawab semua unsur pimpinan unit pelaksana akademik baik
pada tingkat Jurusan/Program Studi dan Fakultas.
(2) Pelaksanaan kegiatan pada poin (1) wajib didokumentasikan dalam
bentuk hard copy dan soft copy dalam rangka akuntabilitas kinerja
internal maupun eksternal.
(3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin (2)
merupakan bagian dari pelaksanaan evaluasi diri dan borang akreditasi
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Pengembangan Pendidikan
Pengembangan pendidikan dilaksanakan setelah dilakukan
evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebelumnya, yaitu meliputi:
(1) Pengembangan pendidikan merupakan bagian dari penyelenggaraan
sistem pendidikan dengan prinsip bertumpu pada kemandirian
mahasiswa (student centered learning).
(2) Pencapaian prinsip sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan
tanggung jawab setiap dosen mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi pembelajaran.
(3) Dosen wajib mengembangkan inovasi baru dalam penyelenggaraan
pendidikan yang meliputi pengembangan konsep, model, prototipe,
desain dan teknologi baru.
(4) Inovasi baru yang dimaksud pada poin (3) khususnya yang berkaitan
dengan pengembangan pembelajaran, keluarannya dapat berupa
antara lain: metodologi/model pembelajaran, buku ajar, modul,
panduan praktikum, panduan pentas seni dan budaya, rancang
bangun/desain yang berguna bagi dosen dan mahasiswa.
(5) Pencapaian inovasi baru sebagaimana dimaksud pada poin (4)
diwujudkan
melalui
penyelenggaraan
pembelajaran
yang
diintegrasikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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(6)

Ketentuan lain pengembangan inovasi yang belum diatur dalam
panduan ini, akan diatur lebih lanjut.
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BEBAN DAN MASA STUDI
(1)

(2)

(3)

(4)

Beban studi Program Sarjana adalah paling sedikit 144 sks (seratus
empat puluh empat) sks dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun
akademik.
Jika sampai dengan 14 (empat belas) semester mahasiswa belum
dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan
dinyatakan gagal menempuh program sarjana (DO).
Penentuan beban studi dalam satu semester, perlu diperhatikan
kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahsiswa pada
semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi
(IP).
Besarnya beban studi pada satu atau dua semester pertama
ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian semester
selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai
pada semester sebelumnya.
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KURIKULUM
Kurikulum yang diprogramkan oleh setiap prodi merupakan dan
berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
pelajaran serta cara (metode) yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan pada prodi dalam lingkup FPIK. Ruang lingkup
kurikulum yang diprogramkan pada setiap prodi dalam lingkup FPIK
mengacu pada uraian berikut:
(1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh
prodi dalam lingkup FPIK adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan
capaian pembelajaran (learning outcome) mengacu pada Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidkan tinggi, Peraturan
Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI), Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti
Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti
Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Kerangka kualifikasi
dituangkan dalam bentuk instrumen untuk menentukan jenjang
kualifikasi berdasarkan deskripsi Capaian Pembelajaran (CP).
(3) Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kemampuan yang diperoleh
mahasiswa melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan,
kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja baik yang diperoleh
melalui proses belajar yang terstruktur maupun proses belajar yang
tidak terstruktur.
(4) Capaian pembelajaran berada pada kualifikasi jenjang 6 dengan
distribusi kata kunci kemampuan kerja adalah mengaplikasikan,
mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikaan
masalah.
(5) Rumusan CP disusun dalam empat unsur yaitu sikap dan tata nilai,
kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan
tanggung jawab.
(6) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dinyatakan kedalam tiga unsur
yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
(7) Besarnya bobot dan persentasi setiap kelompok mata kuliah pada
kurikulum KKNI dirumuskan oleh setiap Jurusan/Program Studi melalui
tahapan pengkajian antara lain lokakarya, seminar, dan simposium..
(8) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada poin (7) juga dapat berupa
mata kuliah penunjang kompetensi.
(9) Kurikulum pada setiap Program Studi ditentukan oleh rumpun ilmu dan
atau kelompok bidang ilmu masing-masing.
(10) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada poin (9) ditetapkan dengan
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(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)

Keputusan Rektor.
Kurikulum dapat dievaluasi sebagian atau seluruhnya berdasarkan
kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) paling lambat empat tahun.
Kurikulum revisi setiap Jurusan/Program Studi diberlakukan kepada
seluruh mahasiswa baru.
Mata kuliah yang terdapat dalam setiap kurikulum diberi kode mata
kuliah.
Kode mata kuliah setiap program studi didahului oleh tiga digit pertama
dalam bentuk huruf sebagai kode mata kuliah pada tingkat
Universitas/Fakultas/Program Studi/Konsentrasi, digit ke empat dalam
bentuk angka sebagai kode mata kuliah pada level KKNI sesuai
jenjang/strata pendidikan, digit ke lima dalam bentuk angka adalah
kode semester suatu mata kuliah ditawarkan, digit ke enam, ketujuh,
dan ke delapan dalam bentuk angka adalah kode nomor urut mata
kuliah sesuai dengan keputusan Rektor.
Contoh : PIK61014, Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan
Tiga huruf PIK adalah kode mata kuliah pada tingkat fakultas;
Angka 6 adalah kode level matakuliah untuk program sarjana dalam
KKNI;
Angka 1 adalah mata kuliah Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan
ditawarkan pada semester 1;
Angka 014 adalah nomor urut mata kuliah Pengantar Ilmu Perikanan
dan Kelautan sesuai keputusan Rektor.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (6) sampai
dengan (14) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
RPS mata kuliah disusun oleh tim dosen pengajar mata kuliah.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin (16)
berpedoman pada kurikulum yang berlaku.
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TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN TATA TERTIB
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN
Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kuliah:
(1) Penyelenggaraan kuliah diatur oleh Ketua Jurusan/Koordinator
Program Studi dibawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
(2) Penyusunan jadwal kuliah dilakukan oleh bagian akademik dibawah
koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik.
(3) Penyusunan jadwal praktikum dilakukan oleh Kepala Laboratorium dan
berkoordinasi dengan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
(4) Persiapan sarana prasarana perkuliahan dilakukan oleh Sub Bagian
Umum dan Sarana Akademik di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang
Umum, Perencanaan dan Keuangan.
(5) Pembebanan mata kuliah bagi para dosen ditetapkan oleh Dekan atas
usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
(6) Materi yang diajarkan/dipraktekkan didasarkan pada RPS yang dibuat
oleh dosen atau kelompok keahlian.
(7) Setiap dosen atau tim pengajar wajib menyusun RPS dan
menyerahkan di Jurusan/Program Studi sebelum perkuliahan dimulai,
sebagai panduan dalam mengajar.
(8) Dosen yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai
penyelenggara kuliah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kode etik
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata Tertib Perkuliahan
Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa harus memenuhi
beberapa persyaratan, yaitu:
(1) Memenuhi semua persyaratan administrasi umum dan akademik yang
berlaku.
(2) Telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online melalui
SIAKAD dan disetujui oleh Penasihat Akademik (PA).
(3) Menaati semua tata tertib perkuliahan.
Tata tertib yang harus ditaati dalam pelaksanaan perkuliahan baik
oleh dosen maupun mahasiswa adalah sebagai berikut:
Dosen:
(1) Datang tepat pada waktunya.
(2) Melaksanakan absensi mahasiswa dan mengisi/menandatangani
daftar hadir dosen serta Kontrol Perkuliahan.
(3) Memberikan kuliah sebanyak 16 kali pertemuan efektif dalam satu
semester, sudah termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)
dan Ujian Akhir Semester (UAS).
(4) Menyiapkan waktu kuliah pengganti apabila berhalangan sementara
atau segera diganti oleh dosen lain bila berhalangan tetap.
(5) Dosen yang akan memindahkan jadwal perkuliahan harus
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dikomunikasikan dengan mahasiswa dan dilaporkan kepada Ketua
Jurusan/Koordinator Program Studi dan bagian akademik Fakultas.
Mahasiswa:
(1) Kehadiran minimal 80% dan menandatangani daftar hadir.
(2) Tidak menggangu kelancaran dan ketertiban perkuliahan.
(3) Hadir di tempat kuliah sebelum perkuliahan dimulai.
(4) Dalam perkuliahan harus sopan, berpakaian rapih dan memakai
sepatu.
(5) Tidak menggunakan baju kaos oblong, celana robek, dan/atau sandal.
(6) Tidak mengaktifkan laptop, handphone dan perangkat komunikasi
lainnya selama perkuliahan berlangsung, kecuali ditentukan lain oleh
dosen.
(7) Mahasiswa yang tidak mentaati ketentuan ini dapat dikeluarkan dari
ruang kuliah oleh dosen yang bersangkutan.
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
(1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara
interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud
dari tridharma perguruan tinggi.
(2) Tujuan penyelenggaraan KKN adalah.
a.
Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menghayati
proses perkembangan sosial, permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan serta belajar
menanggulangi permasalahan-permasalahan secara praktis
sesuai dengan disiplin ilmunya;
b.
Mendekatkan civitas akademika kepada masyarakat dan
menyesuaikan pendidikan tinggi dengan tuntutan pembangunan;
c.
Membantu pemerintah mempercepat gerak pembangunan dan
mempersiapkan kader-kader pembangunan yang mencintai
pedesaan.
(3) Kegiatan intrakurikuler KKN wajib diikuti oleh setiap mahasiswa FPIK.
(4) KKN terdiri atas KKN Reguler dan KKN Non Reguler.
(5) KKN Reguler sebagaimana dimaksud pada poin (3) adalalah KKN
yang dilaksanakan secara terjadawal sesuai kalender akademik
sedangkan KKN Non Reguler sebagaimana dimaksud pada poin (3)
adalah KKN yang pelaksanaanya berdasarkan kesepakatan kerjasama
dengan pihak lain.
(6) KKN Non Reguler sabagaimana dimaksud pada poin (3) dapat berupa
KKN Tematik, PKL, dan/atau sebutan lainnya yang setara berdasarkan
Keputusan Rektor.
(7) KKN diberi bobot 4 (empat) sks yang dilaksanakan pada setiap
semester.
(8) Pelaksanaan KKN reguler diikuti oleh mahasiswa yang telah
menyelesaikan mata kuliah minimal 100 sks.
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(9)

Khusus bagi mahasiswa yang diterima proposalnya dan didanai
melalui Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) lingkup Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan/atau lembaga lainnya,
maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah mengikuti KKN
dan bernilai setara KKN setelah menyetorkan Laporan Akhir PKM dan
ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
(10) KKN Tematik sebagaimana disebutkan pada poin (5) dapat
diprogramkan oleh mahasiswa jika memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut.
a.
Mahasiswa aktif;
b.
Telah lulus mata kuliah minimal 75 sks;
c.
Memenuhi persyaratan-persyaratan tambahan yang ditetapkan
oleh Penanggung Jawab KKN Tematik dan direkomendasikan
oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
Beasiswa
(1) Beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada
mahasiswa yang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan
yang ditempuh.
(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat bersumber
dari lembaga pemerintah, perusahaan, dan yayasan.
(3) Pemrosesan usulan calon penerima beasiswa bagi mahasiswa
dilakukan berdasarkan syarat dan kriteria yang telah ditentukan.
(4) Penerima beasiswa tertentu yang telah melalui seleksi di tingkat
Jurusan/Program Studi diusulkan ke Dekan untuk diteruskan
Rektor untuk ditetapkan.
(5) Mahasiswa tidak diperbolehkan mendapat beasiswa dari dua atau
lebih lembaga tertentu pada periode yang sama.
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PENILAIAN HASIL BELAJAR MENGAJAR
Evaluasi Perkuliahan
(1) Setiap evaluasi diberi bobot secara proporsional.
(2) Evaluasi hasil belajar mengajar dilakukan sekurang-kurangnya dua kali
dalam satu semester.
(3) Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian akhir semester suatu mata
kuliah dan/atau praktikum apabila telah mengikutinya sekurangkurangnya 80% dari semua kegiatan akademik terjadwal dalam satu
semester yang setara dengan 14 kali tatap muka dan diumumkan oleh
Ketua Jurusan/Koordinator Prodi pada waktu minggu tenang.
(4) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu
nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah
tertentu dengan menggunakan penilaian acuan patokan.
(5) Semua tahapan evaluasi hasil belajar mengajar mata kuliah dan/atau
praktikum dilakukan oleh kelompok dosen secara bersama.
(6) Nilai ujian setiap mata kuliah pada setiap semester, diserahkan kepada
Jurusan/Program Studi selambat-lambatnya satu minggu setelah ujian
mata kuliah tersebut dilaksanakan.
Penilaian Prestasi Mahasiswa
(1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan
diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
(2) Penilaian tersebut dapat berbentuk ujian, pemberian tugas, kuis, dan
pengamatan dosen, termasuk pelaksanaan praktikum bagi mata kuliah
yang mempunyai praktikum.
(3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi
dengan menganut prinsip obyektivitas, keadilan, non-diskriminasi,
relevansi, dan akuntabilitas.
(4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan, maka dosen mata kuliah
menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dengan interval nilai,
nilai dengan angka dan huruf sebagai berikut:
Interval nilai
≥ 81
66 – 80
51 – 65
36 – 50
≤ 35
(5)

Nilai dengan
Huruf
A
B
C
D
E

Nilai dengan
Angka
4
3
2
1
0

Nilai Mutu
sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata
kuliah pada formulir penilaian yang diperoleh melalui SIAKAD dan tidak
ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum
pada template penilaian;
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(6)

Hasil penilaian tersebut selanjutnya diserahkan ke Jurusan/Program
Studi untuk diinput di SIAKAD.

Penilaian Mata Kuliah
(1) Hasil akhir belajar mahasiswa dalam setiap mata kuliah menggunakan
Penilaian Acuan Patokan (PAP);
(2) Penentuan nilai akhir untuk setiap mata kuliah yang tidak menggunakan
praktikum meliputi komponen-komponen penilaian, yaitu: (a) penilaian
tugas, (b) penilaian ujian tengah semester, dan (c) penilaian ujian akhir
semester dalam satu kesatuan;
(3) Nilai akhir yang dimaksudkan pada poin (2) adalah dua kali nilai tugas
ditambah tiga kali nilai ujian tengah semester ditambah lima kali nilai
ujian akhir semester dibagi sepuluh, atau

Nilai 

2 NT  3 NTS  5 NAS
10

keterangan:

(4)

(5)

NT= Nilai Tugas
NTS= Nilai Tengah Semester
NAS=Nilai Akhir Semester
Penentuan nilai akhir untuk setiap mata kuliah dengan menggunakan
praktikum meliputi komponen-komponen penilaian yaitu: (a) penilaian
tugas, (b) penilaian ujian tengah semester, (c) penilaian praktikum, dan
(d) penilaian akhir semester dalam satu kesatuan.
Nilai akhir yang dimaksudkan pada poin (4) adalah: dua kali nilai tugas,
ditambah tiga kali nilai tengah semester, ditambah empat kali nilai
praktikum dan ditambah enam kali nilai ujian akhir semester dibagi lima
belas, atau

Nilai 

(6)

(7)
(8)

(9)

2 NT  3 NTS  4 NP  6 NAS
15

keterangan: NT
= Nilai Tugas
NTS
= Nilai Tengah Semester
NP
= Nilai Praktikum
NAS
= Nilai Akhir Semester
Nilai akhir (NA) sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan ayat (5)
tidak dapat diberikan apabila salah satu dari NT, NTS, NP, dan/atau
NAS tidak memiliki nilai (kosong) dan selanjutnya dinyatakan tidak
lulus dengan nilai huruf E.
Nilai menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100.
Penilaian dosen dapat menggunakan huruf T yang berarti tidak
lengkap karena data nilai beberapa tugas tidak diselesaikan pada
waktunya oleh karena yang bersangkutan menjalankan tugas atas
nama Fakultas atau Universitas atau hal-hal lain atas izin dosen
dengan persetujuan Dekan/Rektor.
Batas waktu perubahan nilai T selambat-lambatnya satu minggu
setelah nilai diumumkan, jika mahasiswa tidak menyelesaikan dalam
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batas waktu tersebut maka nilai T dirubah menjadi E oleh Ketua
Jurusan/Koordinator Program Studi.
(10) Bagi mata kuliah praktikum yang terpisah dengan mata kuliah teori
diatur tersendiri oleh Jurusan/Program Studi penyelenggara.
Penilaian Mata Kuliah Tertentu
(1) Penilaian akhir belajar mahasiswa dalam mata kuliah tertentu dapat
ditetapkan batas bawah kelulusannya sesuai dengan tingkat
penguasaan kompetensi yang diperlukan.
(2) Mata kuliah tertentu sebagaimana yang disebutkan pada poin (1)
adalah KKN, seminar, dan skripsi.
(3) Penilaian KKN diatur oleh lembaga/unit penyelenggara, berdasarkan
nilai dari dosen pembimbing.
(4) Penilaian seminar ditetapkan oleh panitia seminar yang terdiri dari satu
orang ketua, satu orang sekretaris (merangkap anggota) dan minimal
dua orang anggota.
(5) Penilaian skripsi ditetapkan oleh panitia ujian yang terdiri dari satu
orang ketua, satu orang sekretaris (merangkap anggota) dan minimal
tiga orang anggota.
(6) Ketua/pimpinan sidang ujian skripsi mempunyai pangkat serendahrendahnya Lektor bagi yang bergelar Doktor atau Lektor Kepala bagi
yang bergelar Magister.
(7) Hasil penilaian mahasiswa dalam mata kuliah tertentu minimal nilai B.
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EVALUASI KEBERHASILAN STUDI
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:
a.
Pada akhir semester III (evaluasi awal program);
b.
Pada akhir semester VII (evaluasi tengah program);
c.
Pada akhir semester XIV (evaluasi akhir program).
Evaluasi keberhasilan studi sebagaimana dimaksud pada poin (1) akan
menentukan seorang mahasiswa dapat atau tidak dapat melanjutkan
studinya.
Mahasiswa dapat melanjutkan studi setelah evaluasi akhir semester III
apabila:
a.
Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS;
b.
Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) sekurangkurangnya 2,00;
c.
Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan butir a dan b
dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi atau Drop Out (DO)
kecuali yang pernah dan tengah menjalankan cuti akademik.
Evaluasi keberhasilan pada akhir semester VII mahasiswa apabila:
a.
Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKS;
b.
Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) minimal
2,25;
c.
Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan butir a dan b
dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi (DO) kecuali yang
pernah dan tengah menjalankan cuti akademik.
Evaluasi pada akhir program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c akan menentukan seorang mahasiswa dapat atau tidak dapat
dipertimbangkan untuk mendapatkan perpanjangan masa studi.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (1) sampai
dengan (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.

36
PERPANJANGAN WAKTU STUDI
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Perpanjangan waktu studi dapat diberikan kepada mahasiswa apabila
terjadi keadaan memaksa (force majure) atau pernah menjalankan cuti
akademik.
Keadaan memaksa (force majure) sebagaimana dimaksud pada poin
(1) adalah bencana alam atau huru hara yang terjadi di dalam
lingkungan kampus sehingga menyebabkan kegiatan proses belajarmengajar terganggu.
Perpanjangan masa studi dapat diberikan kepada mahasiswa apabila:
a.
Telah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dalam
kurikulum;
b.
Sedang dalam proses penyelesaian skripsi
c.
Total sks yang dikumpulkan sekurang-kurangnya 144 sks
(termasuk mata kuliah skripsi);
d.
Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) sekurangkurangnya 2,76;
e.
Bersedia menyelesaikan studi paling lama 1 (satu) semester
berikutnya dengan melampirkan Surat Pernyataan yang
bersangkutan dan Surat Persetujuan dari Ketua Jurusan/Program
Studi;
f.
Perpanjangan masa studi diselenggarakan pada semester gasal
dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
Mahasiswa yang melampaui masa studi diberhentikan dan berhak
mendapatkan transkrip nilai.
Perpanjangan waktu studi sebagaimana disebut pada poin (1) sampai
dengan (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
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KECURANGAN AKADEMIK DAN SANKSI
Kecurangan Akademik
Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
(1) Melakukan kecurangan pada waktu ujian.
(2) Menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan,
atau alat bantu studi lainnya pada saat ujian, kecuali atas izin dosen
atau pengawas.
(3) Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik,
kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat
keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik,
serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
(4) Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan
terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
(5) Merusak dan atau mencuri koleksi-koleksi ruang baca, peralatan
laboratorium, ruang kuliah atau kantor dalam lingkup FPIK atau UHO.
(6) Menggunakan ide/konsep atau karya orang lain sebagai karya sendiri
dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang
dipakai (plagiat).
(7) Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara
membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dosen atau staf
pegawai,
dengan
tujuan
memperoleh
kemudahan
dalam
menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan
sebagainya.
(8) Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan
orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum,
menyelesaikan tugas akademik lainnya atau tugas akhir, baik atas
permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
(9) Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika UHO maupun orang di
luar UHO untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas
akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
(10) Menyuruh atau menyewa orang lain membuatkan skripsi.
Sanksi
(1) Pelaku perbuatan dimaksud diberikan sanksi berdasarkan tingkat
pelanggaran yang telah dilakukan, yakni berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian mata
kuliah tertentu dikenakan sanksi tidak lulus pada kuliah tersebut;
d. Skorsing atau tidak diperkenankan untuk mendapatkan pelayanan
akademik selama kurun waktu tertentu;
e. Melakukan penelitian/tugas ulang bagi yang melanggar poin 10
pada sub bab kecurangan akademik;
f. Status kemahasiswaannya dicabut secara permanen.
(2) Pelaksanaan sanksi akademik tersebut pada poin (1) tidak akan
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(3)

mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
Semua hasil yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akademik
dinyatakan batal demi hukum.
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MUTASI DAN PINDAH KULIAH
Mutasi Mahasiswa
Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang
meliputi status akademik dan status registrasi, seperti:
a. Pindah antar Program Studi dalam satu Jurusan/Program Studi,
dan/atau Jurusan/Program Studi lain dalam satu Fakultas di UHO;
b. Pindah antar fakultas di UHO;
c. Pindah dari Perguruan Tinggi Negeri lain ke UHO;
d. Pindah dari UHO ke Perguruan Tinggi lain;
e. Aktif kembali setelah cuti akademik;
f. Studi lanjut jenjang sarjana;
g. Berhenti kuliah;
h. Tidak mendaftar ulang;
i. Pemutusan hak studi atau DO;
j. Lulus ujian akhir program.
Mahasiswa Pindah antar Prodi
(1) Mahasiswa pindah antar Program Studi adalah mahasiswa yang pindah
dari satu Program Studi ke Program Studi lain dengan nilai akreditasi
yang sama atau lebih rendah dalam lingkup FPIK UHO.
(2) Untuk
dapat
diproses
sebagai
mahasiswa
pindah
antar
Jurusan/Program Studi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Telah
memperoleh
persetujuan
tertulis
dari
Ketua
Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituju;
b. Mengajukan permohonan pindah kepada Ketua Jurusan/Koordinator
Program Studi asal setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a terpenuhi;
c. Melampirkan prestasi akademik dan surat persetujuan pindah dari
Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang bersangkutan;
d. Melampirkan surat keterangan tidak pernah atau tidak sedang
dijatuhi sanksi akademik dari Dekan;
e. Telah menyelesaikan kuliah sekurang-kurangnya 5 (lima) semester
dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 70 sks dengan IPK
minimal 2,76;
f. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan
studinya dalam batas studi maksimal yang tersedia baginya pada
Program Studi yang baru;
g. Pengajuan pindah pada semester berjalan akan diberlakukan
semester berikutnya;
h. Proses administrasi dan dokumen pindah sudah harus dilengkapi
sebelum pembayaran SPP/UKT pada semester berikutnya;
i. Telah melakukan pembayaran SPP/UKT untuk semester berjalan
sesuai dengan besaran SPP/UKT Program Studi semula;
j. Besaran SPP/UKT pada semester berikutnya akan disesuaikan
dengan besaran SPP/UKT Program Studi tujuan.
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(3) Alih kredit mahasiswa pindahan antar Jurusan/Program Studi dilakukan
oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang penetapannya
dilakukan secara tertulis oleh Dekan.
(4) Batas
waktu
studi
maksimal
mahasiswa
pindahan
antar
Jurusan/Program Studi, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar
sebagai mahasiswa baru pada Jurusan/Program Studi asalnya.
(5) Laporan penerimaan mahasiswa pindahan antar Jurusan/Program Studi
disampaikan kepada Dekan untuk ditembuskan kepada Rektor sebelum
pendaftaran ulang mahasiswa pada semester yang sedang berlangsung
untuk memperoleh nomor induk mahasiswa sesuai dengan
Jurusan/Program Studi yang baru.
Mahasiswa Pindah antar Fakultas
(1) Mahasiswa pindah antar Fakultas adalah mahasiswa yang pindah dari
FPIK ke Fakultas lain atau dari Fakultas lain ke FPIK pada Program
Studi tertentu di lingkungan UHO dengan nilai akreditasi yang sama
atau lebih rendah.
(2) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas yang
dituju;
b. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas asal yang
tembusannya disampaikan kepada Rektor setelah ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a terpenuhi;
c. Melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan surat persetujuan
pindah dari Dekan Fakultas asalnya;
d. Melampirkan surat keterangan tidak pernah atau tidak sedang
dijatuhi sanksi akademik dari Dekan Fakultas asalnya;
e. Telah menyelesaikan kuliah sekurang-kurangnya 5 (lima) semester
dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 70 sks dengan IPK
minimal 2,76;
f. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan
studinya dalam batas studi maksimum yang tersedia baginya pada
Fakultas yang baru;
g. Pengajuan pindah pada semester berjalan akan diberlakukan
semester berikutnya;
h. Proses administrasi dan dokumen pindah sudah harus dilengkapi
sebelum pembayaran SPP/UKT pada semester berikutnya;
i. Telah melakukan pembayaran SPP/UKT untuk semester berjalan
sesuai dengan besaran SPP/UKT Program Studi pada Fakultas
semula;
j. Besaran SPP/UKT pada semester berikutnya akan disesuaikan
dengan besaran SPP/UKT Program Studi pada Fakultas tujuan.
(3) Alih kredit mahasiswa pindahan antar Fakultas dilakukan oleh Ketua
Jurusan/Koordinator Program Studi, yang penetapannya dilakukan
secara tertulis oleh Dekan yang bersangkutan.
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(4) Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan antar Fakultas, dilakukan
secara tertulis oleh Rektor atas usul tertulis dari Dekan yang
bersangkutan.
(5) Batas waktu studi maksimum mahasiswa pindahan antar Fakultas,
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru
pada Fakultas asalnya.
Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain
(1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah mahasiswa yang
pindah dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke FPIK UHO yang
Jurusan/Program Studinya sama dan atau relevan.
(2) Nilai akreditasi Jurusan/Program Studi asalnya minimal sama dengan
nilai akreditasi institusi dan Jurusan/Program Studi di yang dituju di
FPIK UHO.
(3) Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan sebagaimana
dimaksud pada poin (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Masih aktif kuliah di Jurusan/Program Studi asalnya pada saat
mengajukan permohonan pindah ke FPIK UHO yang dibuktikan
dengan surat keterangan Pimpinan PTN-nya yang dapat
dipertanggungjawabkan;
b. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor selambatlambatnya satu bulan sebelum pembayaran SPP/UKT/pendaftaran
semester awal (gasal) pada tahun akademik yang sedang
berlangsung;
c. Melampirkan prestasi akademik yang dicapai dan surat keterangan
pindah serta nilai akreditasi dari perguruan Tinggi Negeri (PTN)
asalnya;
d. Telah menempuh kuliah sekurang-kurangnya 5 (lima) semester dan
telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 70 sks, dengan IPK
minimal 2,76;
e. Mata kuliah yang telah ditempuh di Jurusan/Program Studi asalnya
dilakukan penyetaraan dengan mata kuliah di Jurusan/Program
Studi yang dituju di FPIK UHO;
f. Mahasiswa yang bersangkutan dipandang mampu menyelesaikan
studinya dalam batas studi maksimum yang masih tersedia baginya
sesuai ketentuan;
g. Tidak sedang dikenai sanksi akademik pada PTN asalnya;
h. Daya tampung Program Studi/Jurusan/Bagian yang dituju di FPIK
UHO masih memungkinkan untuk diterima; dan
i. Telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(forlap.ristekdikti.go.id).
(4) Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan dari suatu Perguruan
Tinggi Negeri ke UHO ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh
persetujuan tertulis dari Dekan FPIK.
(5) Alih kredit mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri ke UHO
dilakukan secara tertulis oleh Dekan FPIK dan ditetapkan oleh Rektor.
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(6)
(7)

(8)

Alih kredit sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi mata kuliah
yang diakui dan mata kuliah yang harus diprogramkan di UHO.
Batas waktu studi maksimum mahasiswa pindahan dari Perguruan
Tinggi Negeri yaitu 2(N – 1) dimana N adalah tahun normal kuliah),
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa baru
pada Perguruan Tinggi Negeri asalnya.
Mahasiswa yang tugas belajar akan dipertimbangkan penerimaannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ketentuannya
diatur dengan Keputusan Rektor.

Mahasiswa Pindah dari FPIK UHO ke Perguruan Tinggi Lain
(1) Mahasiswa pindah dari FPIK UHO ke Perguruan Tinggi lain adalah
mahasiswa yang pindah dari Program Studi yang sama dan/atau
Program Studi lain di Perguruan Tinggi yang dituju;
(2) Untuk dapat diproses sebagai mahasiswa pindahan dari FPIK UHO ke
Perguruan Tinggi yang lain, harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor UHO;
b. Masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
c. Melampirkan transkript akademik yang telah dicapai dan surat
persetujuan pindah dari Dekan FPIK UHO dan Surat Keterangan
diterima dari perguruan tinggi yang dituju;
d. Telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(forlap.ristekdikti.go.id).
(3) Apabila mahasiswa telah ditetapkan pindah dari FPIK UHO ke
Perguruan Tinggi yang dituju, maka mahasiswa tersebut tidak dapat
diterima kembali di FPIK UHO.
(4) Penetapan/pemberian surat keterangan pindah dilakukan oleh Rektor
setelah mempertimbangkan surat persetujuan pindah secara tertulis
dari Dekan FPIK UHO.
Studi Lanjut Jenjang Sarjana
(1) Studi lanjut dari lulusan Program diploma dapat diterima pada Program
Sarjana di FPIK UHO;
(2) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dilakukan
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor;
b. Memiliki IPK minimal 3,00;
c. Lulusan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
dalam bidangnya, yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari
tempat dimana yang bersangkutan bekerja dengan IPK minimal
2,50;
d. Program Diploma yang ditempuh sebelumnya terakreditasi oleh
Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT atau Lembaga Akreditasi
resmi lainnya;
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

e. Lulusan program diploma dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
minimal memiliki akreditasi institusi dan Program Studi minimal B.
Alih kredit mahasiswa yang melanjutkan studi dari Program Diploma ke
Program Sarjana di FPIK UHO dilakukan oleh Ketua Jurusan/
Koordinator Program Studi yang dituju dan diusulkan melalui Dekan
untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Alih kredit sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi mata kuliah
yang diakui dan mata kuliah yang harus diprogramkan di FPIK UHO.
Alih kredit yang diakui paling sedikit 60 sks terhadap kurikulum yang
berlaku pada Jurusan/Program Studi yang dituju.
Alih kredit minimal sebagaimana dimaksud pada poin (5) tidak
termasuk bagi calon mahasiswa tugas belajar dari instansi/lembaga
yang telah memiliki MoU dengan UHO.
Penerimaan mahasiswa studi lanjut dari Program diploma ke Program
Sarjana di FPIK UHO ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas
persetujuan tertulis Dekan FPIK.

Pertukaran Mahasiswa
(1) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh
mahasiswa untuk mengikuti/mengambil mata kuliah dan atau
melakukan penelitian pada perguruan tinggi lain.
(2) Program pertukaran mahasiswa sebagaimana poin (1) dapat
merupakan program dari UHO ataupun dari instutusi lain di luar UHO.
(3) Pertukaran mahasiswa sebagaimana poin (1) dapat diikuti oleh
mahasiswa FPIK UHO ke perguruan tinggi lain atau mahasiswa
perguruan tinggi lain ke FPIK UHO.
(4) Syarat-syarat dan pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa diatur
tersendiri melalui keputusan Rektor/Dekan dan atau institusi
penyelenggara.
Cuti Akademik
(1) Cuti akademik adalah mahasiswa yang oleh sesuatu sebab sehingga
terpaksa berhenti sementara pada kegiatan akademik.
(2) Untuk dapat diproses/dipertimbangkan sebagai mahasiswa cuti
akademik, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan yang tembusannya
disampaikan kepada Rektor;
b. Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
sebelum perkuliahan semester berjalan berakhir;
c. Dalam permohonan tersebut dicantumkan alasan bermohon cuti
akademik seperti kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari orang tua/wali mahasiswa bersangkutan atau
gangguan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Dokter serta alasan lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
atau surat rekomendasi dari pejabat yang berwewenang;
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d.

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

Melampirkan bukti setoran SPP/UKT atau keterangan bebas
SPP/UKT untuk semester yang berjalan;
e. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
Cuti akademik bagi seorang mahasiswa maksimum tiga semester yang
tidak berturutan.
Pemberian cuti akademik ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
Mahasiswa yang disetujui menjalani cuti akademik, tidak diperhitungkan
dalam batas waktu studi maksimum yang masih tersedia baginya dan
tidak dikenakan pembayaran SPP/UKT.
Dalam hal penghentian sementara (bukan cuti) disebabkan karena
tindakan/hukuman/sanksi akademik, maka waktu penghentian
sementara tersebut diperhitungkan dalam batas lama studi maksimum.
Untuk dapat diterima kembali sebagai mahasiswa aktif setelah
menjalani masa cuti akademik yaitu dengan cara yang bersangkutan
kembali membayar SPP/UKT semester yang berjalan dengan
memperlihatkan cuti akademik yang lalu.

Mahasiswa Berhenti Kuliah
(1) Mahasiswa berhenti kuliah dapat disebabkan karena:
a. Meninggal dunia;
b. Sakit yang tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan;
c. Tidak memenuhi kewajiban/tidak terdaftar sebagai mahasiswa;
d. Atas permintaan sendiri.
(2) Mahasiswa yang telah dinyatakan berhenti kuliah tidak berhak
memperoleh surat keterangan apapun terkait dengan kegiatan
akademik.
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PENYELESAIAN PROGRAM
(1) Penyelesaian tahap pendidikan Program Sarjana di FPIK UHO
ditentukan atas dasar Indeks Prestasi (IP) yang dicapai oleh mahasiswa
dan syarat lainnya.
(2) Untuk menyelesaikan pendidikan, setiap mahasiswa dapat dinyatakan
lulus jika:
a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh
kurikulum Jurusan/Program Studi dan dinyatakan lulus dengan
tanpa nilai E;
b. Mencapai IPK  2,76 (dua koma tujuh enam);
c. Telah
memenuhi
semua
persyaratan
yang
ditetapkan
Jurusan/Program Studi;
d. Telah dilaporkan kelulusannya oleh fakultas kepada Rektor.
(3) Penyelesaian tugas akhir mahasiswa adalah berbentuk skripsi.
(4) Judul skripsi sebagaimana dimaksud pada poin (3) dimuat pada
transkrip akademik.
(5) Format penulisan skripsi berdasarkan Panduan Penulisan Karya Ilmiah
FPIK UHO.
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TUGAS AKHIR
Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Skripsi
(1) Setiap mahasiswa FPIK UHO yang akan menyelesaikan
pendidikannya diwajibkan melakukan penelitian dan menulis skripsi.
(2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan penelitian
dan menyusun skripsi, sebagai berikut:
a. Telah meluluskan mata kuliah dengan jumlah kredit minimal 115
sks dengan IPK 2,76;
b. Telah memprogramkan seminar dan skripsi pada semester berjalan;
c. Rencana judul dikonsultasikan dan harus mendapat persetujuan
dari Penasihat Akademik (PA);
d. Penulisan skripsi didahului dengan usul rencana judul penelitian
(proposal) yang disampaikan kepada Ketua Jurusan/Koordinator
Program Studi;
e. Rencana judul dirapatkan oleh Komisi Judul di tingkat
Jurusan/Program Studi untuk penunjukkan dosen pembimbing
sesuai bidang keahlian dan kelayakan judul.
(3) Proposal penelitian wajib diseminarkan. Syarat untuk melaksanakan
seminar proposal adalah:
a. Mahasiswa mengajukan permohonan seminar proposal pada
Jurusan/Program Studi;
b. Melampirkan bukti pembayaran SPP/UKT semester berjalan;
c. Melampirkan KRS semester berjalan;
d. Melampirkan transkrip nilai sementara;
e. Melampirkan kartu kontrol pembimbingan;
f. Mahasiswa tersebut telah mengikuti sekurang-kurangnya 15 kali
seminar proposal di lingkup prodinya dan 5 kali seminar proposal
di prodi lain dalam lingkup FPIK UHO yang dibuktikan dengan kartu
kontrol seminar proposal.
(4) Mahasiswa akan diberikan surat izin melaksanakan penelitian bila
telah menyerahkan proposal penelitiannya yang telah diperbaiki dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing kepada Jurusan/Program Studi.
Surat izin dikeluarkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
(5) Masa penelitian/penulisan skripsi maksimal satu tahun terhitung sejak
terbitnya surat penunjukan Dosen Pembimbing. Apabila tenggang
waktu tersebut telah terlewati maka penelitian mahasiswa yang
bersangkutan dibatalkan dengan bukti Berita Acara dan selanjutnya
diterbitkan Surat Tugas pembimbing yang baru, kecuali dalam hal-hal
khusus, seperti dosen pembimbing/mahasiswa sakit (dibuktikan
dengan surat keterangan), mahasiswa menjalani cuti akademik
dan lain-lain yang logis.
(6) Mahasiswa yang melaksanakan penelitian diberi Kartu Kontrol
Pembimbing yang wajib diisi dan ditandatangani oleh Dosen
Pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan untuk evaluasi
kegiatan pembimbingan. Untuk mempercepat masa pembimbingan,
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(7)

maka konsultasi mahasiswa dengan Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pendamping dilakukan secara paralel.
Hasil penelitian mahasiswa wajib diseminarkan dengan ketentuan,
sebagai berikut:
a. Telah memprogramkan mata kuliah seminar pada semester
berjalan;
b. Telah meluluskan semua mata kuliahnya kecuali seminar dan
skripsi;
c. Mahasiswa mengajukan permohonan seminar hasil pada
Jurusan/Program Studi;
d. Melampirkan bukti pembayaran SPP/UKT semester berjalan;
e. Melampirkan KRS semester berjalan;
f. Melampirkan transkrip nilai sementara;
g. Melampirkan kartu kontrol pembimbingan;
h. Melampirkan surat izin penelitian;
i. Melampirkan laporan hasil penelitian dan draft jurnal yang akan
diterbitkan yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
j. Mahasiswa tersebut telah mengikuti sekurang-kurangnya 15 kali
seminar hasil di lingkup Program Studinya dan 5 kali seminar hasil
di Program Studi lain dalam lingkup FPIK UHO yang dibuktikan
dengan kartu kontrol seminar hasil.

Dosen Pembimbing Skripsi
(1) Dalam pelaksanaan penulisan skripsi, seorang mahasiswa akan
dibimbing oleh dua orang pembimbing yaitu Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pendamping.
(2) Pembimbing Pendamping sebagaimana poin (1) dapat ditambah
maksimal satu orang jika dibutuhkan.
(3) Tugas dosen pembimbing adalah mengarahkan mahasiswa dalam
penelitian, mengarahkan kebutuhan
data
dan
membimbing
mahasiswa dalam penulisan proposal maupun laporan hasil, serta
memberi arahan terhadap perbaikan skripsi setelah diseminarkan.
Tugas Pembimbing Utama lebih ditekankan kepada substansi
penelitian sedangkan Pembimbing Pendamping lebih ditekankan
kepada teknik penulisan.
(4) Kriteria dosen yang dapat ditugaskan menjadi Pembimbing Utama
adalah dosen home base Jurusan/Program Studi yang memiliki
keahlian yang relevan dengan judul skripsi mahasiswa, berpendidikan
minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau
berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
(5) Kriteria dosen yang dapat ditugaskan menjadi Pembimbing
Pendamping adalah dosen yang memiliki keahlian yang relevan
dengan judul skripsi mahasiswa, berpendidikan minimal S2 dan
memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
(6) Dosen/Peneliti yang berasal dari luar FPIK UHO dapat
dipertimbangkan menjadi salah satu pembimbing skripsi (Pembimbing
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Pendamping II) jika memiliki keahlian yang relevan, berpendidikan
minimal S2, dan memiliki jabatan fungsional.
Dosen Penguji Seminar
(1) Tugas dosen penguji seminar adalah menguji proposal maupun
laporan hasil penelitian mahasiswa terhadap penguasaan, materi
penulisan, dan sikap selama seminar berlangsung.
(2) Kriteria dosen yang dapat ditugaskan menjadi ketua penguji seminar
proposal maupun hasil penelitian adalah dosen yang memiliki keahlian
yang relevan dengan judul skripsi mahasiswa, berpendidikan minimal
S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau berpendidikan
S3 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
(3) Kriteria dosen yang dapat ditugaskan menjadi anggota penguji seminar
proposal maupun hasil penelitian adalah dosen yang memiliki keahlian
yang relevan dengan judul skripsi mahasiswa, berpendidikan minimal
S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen
non PNS yang memiliki NIDN/NIDK.
(4) Seminar akan dilaksanakan hanya jika dihadiri oleh minimal 2/3 dari
tim penguji yang telah ditunjuk dan penguji yang hadir tersebut minimal
salah satunya adalah pembimbing.
Ujian Akhir
(1) Ujian akhir adalah ujian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa pada
setiap Jurusan/Program Studi di FPIK UHO untuk memperoleh gelar
akademik.
(2) Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa berdasarkan
hasil penelitiannya.
(3) Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti akademik);
b. Memprogramkan mata kuliah skripsi pada semester berjalan;
c. Mengajukan permohonan ujian pada Jurusan/Program Studi yang
diketahui oleh PA dan disetujui oleh Dosen Pembimbing;
d. Melampirkan bukti pembayaran SPP/UKT dua semester terakhir;
e. Telah meluluskan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan
IPK > 2,76;
f. Melampirkan skripsi dan draft jurnal yang telah disetujui oleh
pembimbing yang dibuktikan dengan tanda tangan;
g. Melampirkan Surat Keterangan Bebas Peminjaman Buku dari
Perpustakaan
Jurusan/Program
Studi/Fakultas/Universitas,
Keterangan Bebas Peminjaman alat dan/atau bahan dari
Laboratorium yang relevan dengan Program Studi.
h. Melampirkan sertifikat Nilai Test of English Foreign Language
(TOEFL) atau TOEFL-like dan atau yang disetarakan dengan nilai
minimal 400 yang berlaku paling lama dua tahun terakhir.
i. Ketentuan pelaksanaan untuk mendapatkan sertifikat TOEFL atau
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j.

TOEFL-like ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi
masing-masing.

Pelaksanaan Ujian Akhir
( 1 ) Pelaksanaan ujian skripsi disusun secara terjadwal, dilaksanakan oleh
Panitia Ujian yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
(2) Panitia ujian skripsi terdiri dari satu orang ketua merangkap
anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu orang penguji
utama dan minimal dua orang anggota penguji.
(3) Ketua Panitia Ujian, adalah dosen yang dipandang relevan dengan
bidang keahliannya dengan jabatan fungsional minimal Lektor
Kepala golongan IVa bagi dosen yang berpendidikan S2, atau jabatan
fungsional minimal Lektor bagi dosen yang berpendidikan S3.
(4) Penguji utama adalah dosen yang keahliannya relevan dengan bidang
kajian mahasiswa yang diuji, minimal menduduki jabatan fungsional
Lektor bagi yang berpendidikan S2 atau minimal Asisten Ahli bagi
dosen yang berpendidikan S3.
(5) Sekretaris Panitia Ujian adalah dosen dari unsur Pimpinan
Jurusan/Program Studi.
(6) Anggota penguji adalah dosen yang dipandang relevan bidang
keahliannya dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan
berpendidikan minimal S2 atau dosen non PNS yang memiliki
NIDN/NIDK.
(7) Waktu ujian skripsi sebagaimana dimaksud pada poin (1) maksimal
dua jam;
(8) Proporsi penilaian dari panitia ujian skripsi adalah; ketua penguji
(25%), sekretaris (20%), penguji utama (25%), dan anggota penguji
(30%) dibagi secara merata.
(9) Kriteria penilaian dari masing-masing penguji meliputi: sikap (30%),
penguasaan materi (40%); dan isi laporan penelitian/skripsi (30%).
(10) Penentuan kategori nilai disesuaikan dengan standar sebagai berikut;
1) nilai 81-100 untuk kategori A; 2) nilai 66-80 untuk kategori B; dan 3)
nilai <66 dinyatakan belum layak dan diharuskan melaksanakan ujian
ulang.
(11) Ujian akhir akan dilaksanakan hanya jika dihadiri oleh minimal 2/3 dari
tim penguji yang telah ditunjuk dan penguji yang hadir tersebut minimal
salah satunya adalah pembimbing.
(12) Pemberian nilai dilaksanakan di tempat setelah dilakukan rapat panitia
ujian dan segera disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan
oleh Ketua Panitia sebelum menutup kegiatan ujian.
Penentuan Nilai Akhir
(1) Ketua Panitia Ujian Skripsi memimpin musyawarah untuk menentukan
nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B, atau E.
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(2)
(3)

(4)

Untuk dapat dinyatakan lulus ujian skripsi, seorang mahasiswa
sekurang-kurangnya harus mencapai nilai B.
Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian skripsi diwajibkan
melakukan ujian ulang dengan mengikuti proses administrasi dari awal
lagi.
Pelaksanaan ujian ulang seperti yang tercantum dalam poin (3)
diusulkan oleh Panitia Ujian dan ditentukan oleh Jurusan.

Yudicium
(1) Yudicium dilaksanakan segera setelah ujian akhir (pada hari yang
sama), dilakukan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua
Panitia Ujian atas nama Dekan dengan syarat mahasiswa yang diuji
pada saat itu layak untuk dinyatakan lulus (tidak mengulang untuk ujian
akhir).
(2) Nilai yudicium adalah jumlah total perkalian nilai mata kuliah dengan
nilai kredit mata kuliah dibagi jumlah kredit yang telah diselesaikan
mahasiswa (IPK).
Predikat
(1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkatan yaitu: memuaskan, sangat
memuaskan, dan dengan pujian (cum laude), yang dinyatakan pada
transkrip nilai.
(2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat
kelulusan adalah:
IPK 3,51 – 4,00
: dengan pujian (cum laude)
IPK 3,01 – 3,50
: sangat memuaskan
IPK 2,76 – 3,00
: memuaskan
(3) Penentuan predikat kelulusan dengan pujian (cum laude) sebagaimana
dimaksud pada poin (1) dan poin (2) selain memperhatikan IPK, juga
memperhatikan masa studi maksimum yaitu n (masa studi terjadwal/4
tahun) ditambah 1 tahun.
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GELAR DAN SEBUTAN
(1)
(2)

(3)

(4)

Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar
akademik.
Gelar akademik sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik,
dengan mencantumkan huruf S dan diikuti dengan inisial gelar sesuai
kelompok bidang ilmunya, misalnya S.Pi untuk Program Studi
Manajemen Sumberdaya Perikanan (MSP), Program Studi Budidaya
Perairan (BDP), Program Studi Agribisnis Perikanan (ABP), Program Studi
Teknologi Hasil Perikanan (THP), dan Program Studi Perikanan Tangkap
(PIT), sedangkan S.Si untuk Program Studi Ilmu Kelautan (IKL) dan Program
Studi Oseanografi (OSE).
Inisial
gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada poin (2) diatur sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri.
Syarat pemberian gelar akademik meliputi:
a. Menyelesaikan kewajiban k e g i a t a n pendidikan akademik
dalam mengikuti suatu Program Studi;
b. Menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan
berkenaan dengan Program Studi yang diikuti.
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IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH (SKPI), DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
Ijazah
(1) Ijazah diserahkan sebagai bukti kelulusan dari suatu Program Studi
yang terkait dengan gelar akademik, ditandatangani oleh Rektor dan
Dekan.
(2) Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada poin (1),
pelaksana tugas rektor atau pelaksana tugas dekan dapat
menandatangani Ijazah.
(3) Penyerahan ijazah sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan
secara resmi pada saat upacara wisuda.
(4) Ijazah yang belum ditandatangani oleh Rektor/Dekan periode
sebelumnya, dapat ditandatangani oleh pejabat pada periode jabatan
bersangkutan atas izin pejabat yang baru.
(5) Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam
bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(6) Fotokopi ijazah disimpan pada Jurusan/Program Studi, bagian
Akademik Fakultas, BAK serta UPT. Kearsipan UHO.
Transkrip Akademik
(1) Transkrip akademik adalah daftar nilai mata kuliah yang telah
diselesaikan.
(2) Transkrip akademik dikeluarkan oleh Ketua Jurusan/ Koordinator
Program Studi dan ditandatangani oleh Dekan.
(3) Selain penandatanganan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud
pada poin (2), pelaksana tugas dekan dapat menandatangani
Transkrip Akademik.
(4) Penyerahan transkrip akademik dilakukan secara resmi pada upacara
wisuda.
(5) Transkrip akademik ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat
diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Fotokopi transkrip akademik disimpan pada Jurusan/Program Studi,
bagian Akademik Fakultas, BAK, serta UPT. Kearsipan UHO.
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
(1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI
adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan
kompetensi lulusan FPIK UHO.
(2) SKPI sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat memuat informasi
tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi
mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan
nonformal.
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(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

SKPI dikeluarkan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan
ditandatangani oleh Dekan.
Selain penandatanganan SKPI sebagaimana dimaksud pada poin (2),
pelaksana tugas dekan dapat menandatangani SKPI.
Penyerahan SKPI dilakukan secara resmi pada upacara wisuda.
SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam
bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Fotokopi SKPI disimpan pada Jurusan/Program Studi, bagian
Akademik Fakultas, BAK, serta UPT. Kearsipan UHO.

Sertifikat Kompetensi
(1) Sertifikat Kompetensi merupakan bukti tertulis mengenai pengakuan
kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam
cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin (1) diterbitkan
bekerja sama dengan:
a.
Organisasi profesi;
b.
Lembaga pelatihan; dan
c.
Lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
(3) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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WISUDA
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan
lulusan dan penyerahan ijazah.
Pelaksanaan wisuda dilaksanakan empat kali setahun, yaitu bulan
Januari, April, Juli, dan Oktober.
Pelaksanaan upacara wisuda diikuti oleh mahasiswa yang telah
diyudisium, setelah melengkapi semua persyaratan administrasi yang
ditetapkan oleh Rektor dan Dekan.
Calon wisudawan harus mendaftarkan diri secara online dan
diverifikasi oleh BAK UHO dengan melampirkan berkas tertentu antara
lain surat keputusan yudisium dan membayar biaya administrasi
wisuda yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
Wisudawan terbaik tingkat Fakultas diusulkan oleh Dekan kepada
Rektor untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan
mendapat sertifikat penghargaan dari Rektor.
Wisudawan terbaik tingkat Jurusan dan/atau Program Studi ditetapkan
oleh Dekan dan mendapat sertifikat penghargaan dari Dekan.
Penentuan wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada poin (5)
dan poin (6) didasarkan pada IPK tertinggi dan masa studi normal.
Apabila terdapat dua atau lebih wisudawan yang memiliki IPK tertinggi
sama, maka penentuan wisudawan terbaik dilakukaan dengan
pertimbangan lama studi lebih singkat dan atau pertimbangan nilai
angka tertinggi pada saat ujian skripsi.
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KEHILANGAN DOKUMEN
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang
(1) Jika Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hilang, mahasiswa wajib memiliki
Surat Keterangan KTM hilang yang dikeluarkan oleh Kepala BAK
UHO.
(2) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk
tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan
pelayanan akademik.
(3) Prosedur pengajuan permohonan Surat Keterangan Pengganti KTM
yang hilang adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa menyerahkan bukti Surat Keterangan kehilangan KTM
dari Kepolisian;
b. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan
pemrosesan KTM hilang yang disahkan Ketua Jurusan, dengan
menunjukkan fotokopi surat keterangan kehilangan KTM dari
Kepolisian;
c. Mahasiswa tersebut mengisi formulir yang disediakan oleh BAK,
dengan melampirkan:
1. Fotokopi surat keterangan kehilangan KTM dari kepolisian;
2. Fotokopi tanda lunas pembayaran biaya pendidikan semester
yang bersangkutan;
3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak dua lembar;
4. Tanda bukti pembayaran biaya Surat Keterangan Pengganti
KTM.
d. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf c
dinyatakan lengkap, Kepala BAK menerbitkan Surat Keterangan
Pengganti KTM.
Ijazah Hilang
(1) Prosedur pembuatan Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah yang
hilang adalah sebagai berikut:
a. Lulusan FPIK UHO yang kehilangan ijazah melapor kepada
kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan
ijazah;
b. Lulusan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Rektor
dengan tembusan kepada Dekan untuk memperoleh Surat
Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang, dengan melampirkan
fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari kepolisian.
(2) Rektor akan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi pernyataan
bahwa lulusan tersebut benar-benar lulusan FPIK UHO dan
menugaskan kepada Dekan FPIK untuk menerbitkan Surat Keterangan
Pengganti Ijazah.
(3) Dekan FPIK menerbitkan Surat Keterangan yang dimaksud pada poin
(1) dan (2).
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(4)

Surat Keterangan Pengganti Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan
dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Transkrip Akademik yang Hilang
(1) Prosedur pengurusan transkrip akademik yang hilang adalah sebagai
berikut:
a. Lulusan FPIK UHO yang kehilangan transkrip akademik melapor
kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan
kehilangan transkrip akademik.
b. Lulusan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Dekan
untuk memperoleh fotokopi transkrip akademik yang hilang,
dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan
transkrip akademik dari kepolisian.
(2) Jurusan/Program Studi mengeluarkan fotokopi transkrip akademik
lulusan yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Pimpinan FPIK UHO per Periode
A. Dekan
Periode 2006-2007
: Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc
Periode 2007-2013
: Prof. Dr. Ir. La Ode Muh. Aslan, M.Sc
Periode 2013-2014
: Ir. Abdul Rahman, M.Si
Periode 2014-2018
: Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, Ph.D
Periode 2018-Sekarang
: Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, Ph.D
B. Ketua Jurusan
Ketua Jurusan Perikanan
Periode 1995-1997
Periode 1997-2001
Periode 2001-2005
Periode 2005-2007
Periode 2007-2010
Periode 2010-2013
Periode 2013-2015

: Ir. La Sara, M.Si
: Ir. Rahmad Sofyan Patadjai, M.S
: Ir. Abdul Hamid, M.Si
: Ir. Utama K. Pangerang, M.Si
: Ir. Halili, M.Sc
: Ir. Irwan Junaidi Effendy, M.Sc
: Dr. Ir. Wellem H. Muskita, M.Si

Ketua Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan
Periode Januari – Desember 2015 : Romy Ketjulan, S.Pi, M.Si
Periode 2015-2019
: Dr. Asriyana, S.Pi, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: Dr. Bahtiar, S.Pi, M.Si
Ketua Jurusan Budidaya Perairan
Periode 2015-2019
: H. Agus Kurnia, S.Pi, M.Si, Ph.D
Periode 2019-Sekarang
: Dr. Ir. Wellem H. Muskita, M.Si
Ketua Jurusan Ilmu Kelautan
Periode 2015-2019
Periode 2019-Sekarang

: La Ode Alirman Afu, S.Pd, M.Si
: La Ode Muh. Yasir Haya, ST, M.Si, Ph.D

Ketua Jurusan Agribisnis Perikanan
Periode 2015-2019
: Prof. Dr. H. La Onu La Ola, SE, M.S
Periode 2019-Sekarang
: Nurdiana A, S.Pi, M.Si
Ketua Jurusan Teknologi Hasil Perikanan
Periode 2015-2019
: Kobajashi T. Isamu, S.Pi, M.P
Periode 2019-Sekarang
: Kobajashi T. Isamu, S.Pi, M.P
C. Sekretaris Jurusan
Sekretaris Jurusan Perikanan
Periode 1995-1997
Periode 1997-2001
Periode 2001-2005
Periode 2005-2006

: Ir. La Ode Muh. Aslan, M.Sc
: Ir. Abdul Hamid, M.Si
: Ir. Abdul Haris Sarita, M.P (Alm)
: Ir. Muh. Ramli, M.Si
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Periode 2006-2007
Periode 2007-2008
Periode 2008-2010
Periode 2010-2012
Periode 2012-2015

: Ma’ruf Kasim, S.Pi, M.Si, Ph.D
: Indriyani Nur, S.Pi, M.Si
: Hasnia Arami, S.Pi, M.Si
: Ratna Diyah Palupi, ST, M.Si
: Rahmadani, S.Pi, M.Si

Sekretaris Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan
Periode 2015-2019
: Nur Irawati, S.Pi, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: La Ode Abdul Rajab Nadia, S.Pi, M.Sc
Sekretaris Jurusan Budidaya Perairan
Periode 2015-2019
: Dr. Ir. H. Muh. Idris, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: La Ode Baytul Abidin, S.Pi, M.Biotech
Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan
Periode 2015-2019
: Rahmadani, S.Pi, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: A. Ginong Pratikino, ST, MT
Sekretaris Jurusan Agribisnis Perikanan
Periode 2015-2019
: Nurdiana A, S.Pi, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: Wa Ode Piliana, S.Pi, M.Si
Sekretaris Jurusan Teknologi Hasil Perikanan
Periode 2015-2019
: Suwarjoyowirayatno, S.Pi, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: Suwarjoyowirayatno, S.Pi, M.Si
D. Ketua/Koordinator Program Studi
Ketua/Koordinator Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
Periode 1994-1997
: Ir. Muh. Irwan Yusuf, M.S (Alm.)
Periode 1997-1999
: Ir. Halili
Periode 1999-2005
: Ir. Muh. Ramli, M.Si
Periode 2005-2007
: Harmin Hari, SP, M.Si
Periode 2007-2010
: Ahmad Mustafa, S.Pi, MP
Periode 2010-2015
: Romy Ketjulan, S.Pi, M.Si
Periode 2015-2019
: Dr. Asriyana, S.Pi., M.Si
Periode 2019-Sekarang
: Dr. Bahtiar, S.Pi, M.Si
Ketua/Koordinator Program Studi Budidaya Perairan
Periode 1995-1997
: Ir. Utama K. Pangerang, M.Si
Periode 1997-2005
: Ir. Yusnaini, DEA
Periode 2005-2006
: Ir. Abdul Rahman
Periode 2006-2010
: Ir. Asnani, M.Si
Periode 2010-2013
: Kadir Sabilu, S.Pi, M.Si
Periode 2013-2015
: H. Agus Kurnia, S.Pi, M.Si, Ph.D
Periode 2015-2019
: H. Agus Kurnia, S.Pi, M.Si, Ph.D
Periode 2019-Sekarang
: Dr. Ir. Wellem H. Muskita, M.Si
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Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan
Periode 2013-2019
: La Ode Alirman Afu, S.Pd, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: La Ode Muh. Yasir Haya, ST, M.Si, Ph.D
Koordinator Program Studi Agribisnis Perikanan
Periode 2013-2015
: Nurdiana A, S.Pi, M.Si
Periode 2015-2019
: Prof. Dr. H. La Onu La Ola, SE, M.S
Periode 2019-Sekarang
: Nurdiana A, S.Pi, M.Si
Koordinator Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
Periode 2016-2019
: Kobajashi T. Isamu, S.Pi, M.P
Periode 2019-Sekarang
: Kobajashi T. Isamu, S.Pi, M.P
Koordinator Program Studi Perikanan Tangkap
Periode 2016-2019
: Dr. Naslina Alimina, S.Pi, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: Dr. Naslina Alimina, S.Pi, M.Si
Koordinator Program Studi Oseanografi
Periode 2016-2019
: Ratna Diyah Palupi, ST, M.Si
Periode 2019-Sekarang
: Ratna Diyah Palupi, ST, M.Si
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Lampiran 2. Struktur Mata Kuliah setiap Program Studi
1.

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
SKS

Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi
Wajib

Pilihan

4

5

1

2

I

UHO61001

Agama

MSP/PSP

3 (2-1)

UHO61002

Pancasila

MSP/PSP

2 (2-0)

UHO61004

Bahasa Indonesia

MSP/PSP

2 (2-0)

UHO61005

Bahasa Inggris

MSP/PSP

2 (2-0)

UHO61008

Kimia Dasar

MSP/PSP

3 (2-1)

UHO61010

Matematika Dasar

MSP/PSP

3 (2-1)

Pengantar Ilmu
Perikanan dan
Kelautan
Sosiologi Perikanan
dan Kelautan
Jumlah

MSP/PSP

2 (2-0)

MSP/PSP

2 (2-0)

UHO62003

Kewarganegaraan

MSP/PSP

2 (2-0)

UHO62006

Teknologi informasi

MSP/PSP

2 (1-1)

UHO62007

MSP/PSP

3 (3-0)

UHO62009

Wawasan
Kemaritiman
Fisika dasar

MSP/PSP

3 (2-1)

UHO62012

Statistika

MSP/PSP

3 (3-0)

Pengantar
Oseanografi
Renang dan selam
dasar
Limnologi

MSP/PSP

3 (2-1)

MSP/PSP

3 (1-2)

MSP

3 (2-1)

PIK61014

ABP61022

II

PIK62016
PIK62017
MSP62023

3

Prasyarat

19

Jumlah
III

22

PIK63015

Iktiologi

MSP/PSP

3(2-1)

PIK63018

Ekologi perairan

MSP/PSP

3(2-1)

MSP63024

Avertebrata air

MSP

3(2-1)

MSP63025

UU dan Peraturan
Perikanan

MSP/PSP

2(2-0)

6

0

*
UHO61010

0
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SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi

Prasyarat
Wajib

MSP63026

MSP63027
ABP63025

PSP63050
IV

Dasar-dasar
Pengindraan Jarak
Jauh
Biologi Laut Tropis

MSP/PSP

2(1-1)

MSP/PSP

4(2-2)

Penyuluhan dan
komunikasi
perikanan
Meteorologi Laut

MSP/PSP

3(2-1)

MSP/PSP

3(2-1)

Jumlah

23

PIK64019

Metode ilmiah

MSP/PSP

2(2-0)

MSP64028

Sumberdaya
perikanan

MSP/PSP

3(2-1)

MSP64029

Fisiologi hewan air

MSP/PSP

3(2-1)

MSP64030

Planktonologi

MSP

3(2-1)

MSP64031

MSP/PSP

3(2-1)

MSP/PSP

3(2-1)

MSP64032

Sistem informasi
geografis
Metode
penangkapan ikan
Tumbuhan Air (P)

PSP64051

Kapal Perikanan

PSP

3(2-1)

PSP64052

Pelabuhan
Perikanan
Oseanografi
Perikanan
Navigasi dan
Kepelautan
Tingkah laku Ikan

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PIT

PSP64053
PSP64054
PSP64055

MSP

Jumlah
V

PIK65020

MSP65033
MSP65034
MSP65035

Kewirausahaan
Perikanan &
Kelautan
Biologi Perikanan
Produktivitas
Perairan
Amdal Perairan

Pilihan

0

*
PIK63015
*
MSP63024
*
PIK63015

3(2-1)

17
MSP/PSP

3(2-1)

MSP/PSP

4(2-2)

MSP

3(2-1)

MSP

3(2-1)

3

*
PIK63015
*
MSP64030
*
MSP63018

62

SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi

Prasyarat
Wajib

MSP

BDP
OSE65034
IKL
PIT
PSP65056
PSP65057

PSP65058

Metode
Pengambilan
Contoh
Dasar-Dasar
Akuakultur (P)
Oseanografi
Terapan (P)
Coralogi (P)

MSP

Daerah
Penangkapan Ikan
Rancang Bangun
Kapal Perikanan
Rancang Bangun
Alat Penangkapan
Ikan
Penanganan dan
Pengolahan Hasil
Perikanan

PSP

4(3-1)

PSP

4(3-1)

PSP

4(3-1)

PSP

3(2-1)

MSP66036
MSP66037
MSP66038
MSP66039
MSP64040
PIT

PSP66059
PSP66060

PSP66061
MSP67042

PSP66062
MSP66037

Pengkajian stok
Ikan
Ekologi Kuantitatif

3(2-1)

MSP

3(2-1)

MSP

3(2-1)

MSP

3(2-1)

Jumlah
VI

Pilihan

16
MSP/PSP

4(2-2)

MSP

3(2-1)

Konservasi SD.
Hayati Perairan
Pencemaran
Perairan
Bioteknologi
Perairan (P)
Daerah
Penangkapan Ikan
(P)
Instrumentasi
Penangkapan Ikan
Sistem Informasi
Perikanan Tangkap

MSP

4(2-2)

MSP

3(2-1)

Teknologi
Penangkapan Ikan
Manajemen
Sumberdaya
Perikanan (P)
Mesin Kapal
Perikanan (P)
Pengkajian stok
Ikan (P)

3
*
MSP65033
*
UHO62012

MSP

3(2-1)

MSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

4(3-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)
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SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi

Prasyarat
Wajib

PSP66063
BDP66024

VII

MSP67041

MSP67042

MSP67043

MSP67044
MSP67045

MSP67046

MSP67047
PSP67064

PSP67065

PSP67066

PSP67067
PSP67068
PSP67069

PSP67070
PSP67071

Manajemen Industri
Perikanan (P)
Manajemen
Kualitas Air (P)
Jumlah
Manajemen
Sumberdaya
Perikanan
Manajemen
Sumberdaya
Perairan
Manajemen Pesisir
dan Laut
Manajemen
Ekowisata Bahari
Teknologi
Rehabilitasi SD.
Pesisir (P)
Manajemen
Perikanan dengan
Pendekatan
Ekosistem (P)
Ekotoksikologi
Perairan (P)
Manajemen
Operasi
Penangkapan Ikan
Manajemen
Pelabuhan
Perikanan
Perencanaan
Industri Perikanan
Tangkap
Tata Niaga Hasil
Perikanan
SIG dan Pemetaan
(P)
Manajemen
Perikanan dengan
Pendekatan
Ekosistem (P)
Konservasi SD.
Perikanan (P)
Standarisasi dan
Pengawasan Mutu
Produk Perikanan
(P)

Pilihan

PSP

3(2-1)

MSP

3(2-1)

MSP/PSP

14
4(2-2)

3

MSP

4(2-2)

*
MSP65034
*MSP66039

MSP

4(2-2)

MSP

4(2-2)

*
PIK63018
* PIK65034
*
PIK63018

*
MSP65033
*MSP66036

MSP

3(2-1)

MSP

3(2-1)

MSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

PSP

3(2-1)

64

SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi

Prasyarat
Wajib

MSP67048

VIII

Manajemen Teluk
(P)
Jumlah
KKN

MSP/PSP

16
4

PIK68021

Seminar

MSP/PSP

1

PIK68022

Skripsi

MSP/PSP

6

UHO68013

Jumlah

MSP

Pilihan
3(2-1)
0
> 100 sks
> 110 sks

11

0

Total MK

121

9

Total MK Wajib +
Pilihan

144
Sks
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2. Program Studi Budidaya Perairan
SKS
Semes
ter

I

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi

Wajib

UHO61001
UHO61002
UHO61004
UHO61005
UHO61011
UHO61008

Pendidikan Agama
Pancasila
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Biologi Umum
Kimia Dasar

BDP
BDP
BDP
BDP
BDP
BDP

3(2-1)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-1)
3(2-1)

UHO61010
PIK61014

Matematika Dasar
Pengantar Ilmu
Perikanan dan
Kelautan
Jumlah
Kewarganegaraan
Teknologi Informasi
Wawasan
Kemaritiman
Fisika Dasar
Statistika
Pengantar
Oseanografi
Renang dan Selam
Dasar
Biokimia
Jumlah
Avertebrata Air
Dasar-dasar
Akuakultur
Iktiologi
Ekologi perairan
Mikrobiologi akuatik
Genetika dan
Pemuliaan Ikan
Kewirausahaan
Perikanan dan
Kelautan
Sosiologi Perikanan
dan Kelautan (P)
Jumlah
Fisiologi Hewan Air
Metode Ilmiah
Budidaya Pakan
Alami
Rancangan
Percobaan
Parasit dan
Penyakit Ikan

BDP
BDP

3(3-0)
2(2-0)

BDP
BDP
BDP

2(2-0)
2(1-1)
3(3-0)

BDP
BDP
BDP

3(2-1)
3(3-0)
3(2-1)

UHO62003
UHO62006
UHO62007

II

UHO62009
UHO62012
PIK62016
PIK62017
THP62025
MSP63024
BDP63023

III

PIK63015
PIK63018
BDP63024
BDP63025
PIK63020

ABP61022

MSP64029
PIK64019
BDP64026
IV
BDP64027
BDP64028

Pilihan

Prasyarat

20

BDP
BDP

3(1-2)
3(2-1)

UHO61008
22

BDP
BDP
BDP
BDP
BDP
BDP

3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

BDP
2(1-1)
BDP
2(2-0)
20
BDP
BDP
BDP

3(2-1)
2(1-1)
3(2-1)

BDP

UHO62012
2(2-0)

BDP
3(2-1)
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SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi

Wajib

Pilihan
Prasyarat

BDP64029
PIT64029

THP62023

MSP62023
MSP65033
BDP65030
BDP65031
BDP65032
BDP65033
BDP65034
V
BDP65035
BDP65036
BDP65037

BDP66038
BDP66039
BDP66040
BDP66041
VI
BDP66042

BDP66043
BDP66044

BDP67045
VII

BDP67046
BDP67047

Manajemen
Kualitas Air
Metode
Penangkapan Ikan
(P)
Pengantar
Teknologi Hasil
Perikanan (P)
Limnologi (P)
Jumlah
Biologi Perikanan
Reproduksi ikan
Nutrisi Ikan
Aquascape
Rekayasa
Akuakultur
Peraturan dan
Implementasi
Perikanan Budidaya
Budidaya Abalon
(P)
Budidaya Rumput
Laut (P)
Budidaya Lobster
(P)
Jumlah
Teknologi Bahan
dan Produksi Pakan
Manajemen
Akuakultur Laut
Manajemen
Pembenihan
Manajemen
Kesehatan Ikan
Manajemen Tata
Lingkungan
Akuakultur
Bioteknologi
Akuakultur (P)
Budidaya Karang
(P)
Jumlah
Pengembangan
Industri Akuakultur
Technopreneurship
Akuakultur
Manajemen
Akuakultur Payau

BDP
3(2-1)
BDP

3(2-1)

BDP

3(2-1)

3(2-1)
16
BDP
BDP
BDP
BDP
BDP

3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

PIK63015
THP62025

3(2-1)
BDP
2(2-0)
BDP
3(2-1)
BDP

3(2-1)

BDP

3(2-1)
17

BDP

3(2-1)
3(2-1)

BDP

3(2-1)

BDP

3(2-1)

BDP

3(2-1)

BDP63023
BDP63023
BDP65030
BDP64028
BDP63023

BDP
3(2-1)
BDP
3(2-1)
15
BDP
BDP

3(2-1)
2(1-1)
PIK63020

BDP

3(2-1)
BDP63023
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SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah
BDP67048

BDP68049
UHO68013

Manajemen
Akuakultur Tawar
AMDAL Perairan
(P)
Penyuluhan dan
Komunikasi
Perikanan (P)
Jumlah
PKL
KKN

PIK68021
PIK68022

Seminar
Skripsi

MSP65035
ABP63025

VIII

Mata Kuliah

Minat/
Konsentrasi

Wajib

BDP

3(2-1)

Total Mata Kuliah Wajib + Pilihan

Prasyarat
BDP63023

BDP

3(2-1)

BDP

2(2-0)

11
BDP

3

≥100 SKS

BDP
BDP
BDP

4
1
6

≥100 SKS
≥130 SKS
≥130 SKS

Jumlah
Total Mata Kuliah

Pilihan

14
9
135
144 sks
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3.

Program Studi Ilmu Kelautan

Semes
ter

I

Kode Mata
Kuliah
UHO61001
UHO61002
UHO61004
UHO61005
UHO61008
UHO61010
UHO61009
PIK61014

UHO62003
UHO62007
UHO62006
PIK62017
II
PIK62016
IKL62023
IKL62024
IKL62025

III

IV

PIK63015
IKL63026
IKL63027
IKL63028
IKL63029
OSE63026
OSE63025
PIK63018
PIK64019
IKL64030
MSP64030
IKL64031
IKL64032
IKL64033
IKL64034

SKS
Mata Kuliah

Prasyarat
Wajib

Pendidikan Agama
Pancasila
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Kimia Dasar
Matematika Dasar
Fisika Dasar
Pengantar
Ilmu
Perikanan
dan
Kelautan
Jumlah
Kewarganegaraan
Wawasan
Kemaritiman
Teknologi Informasi
Renang dan Selam
Dasar
Pengantar
Oseanografi
Instrumentasi
Kelautan
Avertebrata Laut
Geologi Laut
Jumlah
Iktiologi
Botani Laut
Selam SCUBA
Akustik Kelautan
Biologi Laut
Oseanografi Kimia
Oseanografi Fisika
Ekologi Perairan
Jumlah
Metode Ilmiah
Ekologi Laut
Planktonologi
Sedimentologi Laut
Mikrobiologi Laut
Pencemaran Laut
Remote
Sensing
Kelautan
Pilihan 1
Jumlah

Pilihan

3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-1)
2(2-0)
3(2-1)
2(2-0)
19
2(2-0)
3(3-0)
2(1-1)
3(1-2)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)
21
3(2-1)
3(2-1)
3(1-2)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

PIK62017

PIK62016
PIK62016
24

2(2-0)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

PIK63018

OSE63027

3(2-1)
3(2-1)
23
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Semes
ter

V

Mata Kuliah

PIK65020

Kewirausahaan
Perikanan
dan
Kelautan

2 (1-1)

IKL65035

Sistem
Informasi
Geografis (SIG)

3(2-1)

IKL65036

Hukum Laut

2(2-0)

IKL65037

Koralogi

3(2-1)

IKL65038

Dinamika Pantai
Pengolahan Data
Kelautan
Metode
Pengambilan
Contoh
Pilihan 2
Jumlah
Mitigasi
Bencana
Pesisir
dan
Adaptasi
Perubahan Iklim
Kawasan
Konservasi Laut

3(2-1)

IKL65039
MSP65034

IKL66040

IKL66041
MSP66038
VI

IKL66042
IKL66043
IKL66044
IKL66045

VII/VIII

SKS

Kode Mata
Kuliah

UHO67013
PIK68021
PIK68022

Prasyarat
Wajib

Ekologi Kuantitatif
Bioprospeksi
Kelautan
Eksplorasi
Sumberdaya Laut
Teknologi
Rehabilitasi Pesisir
dan Laut
Ekowisata Bahari
Pilihan 3
Jumlah
KKN
Seminar
Skripsi
Jumlah

Pilihan

IKL62024,
IKL63027
OSE63026

3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
23
3(2-1)

3 (3-0)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
24
≥100 SKS
≥137 SKS
≥138 SKS

4
1
6
11
144

Total
MATA KULIAH PILIHAN
P1

IKL64046

Marikultur

3(2-1)

P1

IKL66047

Selam Ilmiah

3(1-2)

P1

IKL64048

Genetika Organisme Laut

3(2-1)

P1

IKL64049

Fisiologi Organisme laut

3(2-1)

IKL63027

70

Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

P1

ABP66041

P2

IKL65050

P2

OSE65033

P2

SKS
Mata Kuliah

Prasyarat
Wajib

Perencanaan
Kawasan
Bisnis
Perikanan
Parasit dan Penyakit Organisme
Laut

Pilihan
3(2-1)
3(2-1)

Reklamasi Pantai

3(2-1)

IKL65051

Ekotoksikologi Laut

3(2-1)

P2

IKL64052

Kajian Strategi Lingkungan

3(2-1)

P2

OSE67042

Survei Hidro-Oseanografi

3(2-1)

P2

ABP67048

e-Bisnis

3(2-1)

P3

IKL66053

Pemetaan dan Tata Ruang Pesisir
Laut

3(2-1)

P3

IKL66054

Farmakologi Laut

3(2-1)
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4.

Program Studi Agribisnis Perikanan
SKS

Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

UHO61001

Pendidikan Agama

3(2-1)

UHO61002

Pancasila

2(2-0)

UHO61004

Bahasa Indonesia

2(2-0)

UHO61005

Bahasa Inggris

2(2-0)

PIK61014

Pengantar Ilmu
Perikanan dan
Kelautan

2(2-0)

ABP61022

Sosiologi Perikanan
dan Kelautan

3(2-1)

ABP61023

Pengantar
Agribisnis
Perikanan

3(2-1)

ABP61024

Pengantar Ilmu
Ekonomi Perikanan

2(2-0)

I

Jumlah

19

UHO62003

Kewarganegaraan

2(2-0)

UHO62006

Teknologi Informasi

2(2-0)

UHO62007
PIK62016
II
PIK62017
THP62023
PIT62023

III

Wajib

Wawasan
Kemaritiman
Pengantar
Oseanografi
Renang dan Selam
Dasar
Pengantar
Teknologi Hasil
Perikanan
Metode
Penangkapan Ikan

3(3-0)
3(2-1)
3(1-2)
3(2-1)
3(2-1)

Jumlah

19

PIK63015

Iktiologi

3(2-1)

PIK63018

Ekologi Perairan
Dasar-dasar
Akuakultur
Penyuluhan dan
Komunikasi
Perikanan

3(2-1)

BDP63025
ABP63025

3(2-1)
3(2-1)

Pilihan

Prasyarat

72
SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah
ABP63026
ABP63027
ABP63028

Mata Kuliah

Ekonomi Mikro
Pengolahan Data
Sosial Ekonomi
Pemasaran hasil
perikanan
Jumlah

ABP64029
ABP64030
ABP64031
ABP64032
IV
ABP64033
ABP64034
ABP64035
ABP64036

Etika Bisnis
Perikanan
Perencanaan dan
Evaluasi Proyek
Perikanan
Ekonomi Makro
Ekonomi
Sumberdaya
Perikanan
Manajemen
Operasi Usaha
Perikanan
Ekonomi Perikanan
Hukum Bisnis
Perikanan
Akuntansi
Perbankan
Jumlah

3(2-1)
3(2-1)
21
2(2-0)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)
3(2-1)
22

Kewirausahaan
Perikanan dan
Kelautan

3(1-2)

PIK65021

Metode Ilmiah

2(1-1)

ABP65038
V
ABP65039
ABP65040

ABP65041

ABP66041

Komoditas
Perikanan
Ekonomi Produksi
Perikanan
Antropologi
Perikanan
Manajemen bisnis
perikanan
Sosiologi
Pembangunan
Masyarakat Pesisir
(P)

Pilihan

3(2-1)

PIK65020

ABP65037

VI

Wajib

3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

3(2-1)

Jumlah

17

e-Bisnis

3(2-1)

3

Prasyarat

73
SKS
Semes
ter

Kode Mata
Kuliah
ABP66042
ABP66043
ABP66044
ABP66045
ABP66046
ABP66047
ABP66048

Mata Kuliah
Ekonometrika
Manajemen Industri
Perikanan
Perdagangan
Internasional
Kelembagaan
Perikanan
Komunikasi Bisnis
Perikanan
Perbankan dan
Lembaga
Asuransi(P)
Ekonomi Syariah
(P)
Jumlah

ABP67047

ABP67048
VII
ABP67049
ABP67050

VIII

Ekonomi
Sumberdaya
Manusia
Perencanaan
Kawasan Bisnis
Perikanan
Kebijakan dan
Strategi
Pembangunan KP
Bisnis Mina Wisata
Bahari (P)
Jumlah

Wajib

Pilihan

Prasyarat

3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)
18

5

3(2-1)

3(2-1)

3(2-1)
3(2-1)
9

3
≥120 SKS

UHO68008

KKN

4

PIK68021

Seminar

1

≥130 SKS

PIK68022

Skripsi

6

≥130 SKS

Jumlah
11
Total I-VIII

144
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5.

Program Studi Teknologi Hasil Perikanan

I

Kode Mata
Kuliah

Mata Kuliah

UHO61001

Pendidikan Agama

3

(3-0)

UHO61002

Pancasila

2

(2-0)

UHO61004

Bahasa Indonesia

2

(2-0)

UHO61005

Bahasa Inggris

2

(2-0)

UHO61009

Fisika Dasar

3

(2-1)

UHO61008

Kimia Dasar

3

(2-1)

Ichtiologi
Pengantar Ilmu
Perikanan dan
Kelautan

3

(2-1)

2

(2-0)

PIK61015

PIK61014

SKS

Total SKS

Prasyarat

20

UHO62003

Kewarganegaraan

2

(2-0)

UHO62006

2

(2-0)

3

(3-0)

3

(2-1)

2

(2-0)

PIK62016

Teknologi Informasi
Wawasan
Kemaritiman
Metode
Penangkapan Ikan
Pengantar
Teknologi Hasil
Perikanan
Pengantar
Oseanografi

2

(2-0)

THP62024

Mikrobiologi Dasar

3

(2-1)

THP62025

Biokimia Dasar

3

(2-1)

UHO62007
PIT62023
II
THP62023

Total SKS
UHO63012
ABP61022
MSP63024
III
THP63026
THP63027

THP63028

20

Statistika
Sosiologi Perikanan
dan Kelautan

3

(3-0)

3

(2-1)

Avertebrata Air
Ilmu Pengetahuan
Bahan Pangan Ikan
Penanganan Hasil
Perikanan
Dasar-dasar
Pengawetan Hasil
Perikanan

3

(2-1)

2

(2-0)

3

(2-1)

2

(2-0)

UHO61008
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Kode Mata
Kuliah

THP63029

Mata Kuliah
Tata Letak
Perencanaan
Pabrik

SKS

2

Total SKS
THP64030
THP64031
THP64032
THP64033
IV
THP64034
THP64035
THP64036

Teknologi Hasil
Perikanan I
Mikrobiologi
Pangan Ikani
Analisis Sensori
Sanitasi Hygiene
Industri Perikanan
Rancangan
Percobaan
Penelitian
Biokimia Hasil
Perikanan
Kimia Pangan dan
Gizi Ikani

THP65038

THP65039
V

ABP63025
THP65040

THP65041
THP65042

Teknologi Hasil
Perikanan II
Metode Analisa dan
Manajemen
Laboratorium
Teknologi
Pengemasan dan
Penyimpanan
Penyuluhan dan
Komunikasi Hasil
Perikanan
Toksikologi Hasil
Perikanan
Fisiologi Pasca
Tangkap Hasil
Perikanan
Bioteknologi Hasil
Perikanan

3

(2-1)

3

(2-1)

THP62024

3

(2-1)

UHO63012

3

(2-1)

3

(3-0)

3

(2-1)

3

(2-1)

THP66043
VI
THP66044

ABP64030

Metode Ilmiah
Farmaseutikal dan
Nutraseutikal Hasil
Perikanan
Teknologi Limbah
dan Hasil Samping
Produk Perikanan
Perencanaan dan
Evaluasi Proyek
Industri Perikanan

THP63026
UHO61008

21
3

(2-1)

3

(2-1)

3

(2-1)

2

(2-0)

3

(2-1)

3

(2-1)

THP64035

3

(2-1)

THP64031

2

(1-1)

THP64034

3

(2-1)

THP65042

3

(2-1)

3

(2-1)

Total SKS
PIK66019

(2-0)
18

Total SKS
THP65037

Prasyarat

THP64030

20

76
Kode Mata
Kuliah

THP66045

THP66046
THP66047

Mata Kuliah
Teknologi
Diversifikasi Hasil
Perikanan
Teknologi
Pengasapan Ikan
(P)
Kebudayaan
Pangan Daerah (P)

SKS

3

(2-1)

3

(2-1)

2

(2-0)

Total SKS
THP67048

THP67049

PIK67020
VII

THP67050
THP67051
THP67052

THP67053

Rekayasa Proses
Pengolahan Tuna
Sistem Informasi
Teknologi Hasil
Perikanan
Kewirausahaan
Perikanan dan
Kelautan
Pengendalian Mutu
Hasil Perikanan
Bahan Tambahan
Pangan (P)
Teknologi Minyak
Ikan (P)
Teknologi
Pengolahan
Tumbuhan Laut (P)
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3

(2-1)

THP64037

2

(2-0)

UHO62006

3

(1-2)

3

(2-1)

3

(2-1)

3

(2-1)

3

(2-1)

Total SKS
UHO68013
VIII

Prasyarat

20

KKN

4

(0-4)

PIK68021

Seminar

1

(0-1)

PIK68022

Skripsi

6

(0-6)

Total SKS
TOTAL SKS
Total mata kuliah
wajib
Total mata kuliah
wajib + Pilihan
Total mata kuliah
pilihan
Min wajib mata
kuliah pilihan

THP64033,
THP64031

SKS > 110

11
144
135
149
14
7
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6.

Program Studi Perikanan Tangkap

Semester I
No.
Kode Mata
Kuliah
1.
UHO61001
2.
UHO61002
3.
UHO61004
4.
UHO61005
5.
UHO61009
6.
UHO61010
7.
PIK61014
8.

ABP61022

Semester II
No
Kode Mata
Kuliah
1.
UHO62003
2.
UHO62006
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UHO62007
UHO62012
PIK62017
PIK62016
MSP64028
PIT62023

Semester III
No
Kode Mata
Kuliah
1.
PIK63015
2.
PIK63018
3.
MSP63026
4.
5.
6.
7.
8.

PIT63024
PIT63025
PIT63026
PIT63027
PIT63028

Semester IV
No
Kode Mata
Kuliah
1.
PIK64019
2.
MSP64029
3.
PIT64029
4.
PIT64030
5.
PIT64031
6.
PIT64032
7.
PIT64033

Nama Mata Kuliah
Agama
Pancasila
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Fisika Dasar
Matematika Dasar
Pengantar Ilmu Perikanan &
Kelautan
Sosiologi Perikanan dan Kelautan
Jumlah
Nama Mata Kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan
Teknologi Informasi & Komunikasi
(TIK)
Wawasan Kemaritiman
Statistika
Renang & Selam Dasar
Pengantar Oseanografi
Sumberdaya Perikanan
Metode Penangkapan Ikan
Jumlah
Nama Mata Kuliah
Iktiologi
Ekologi Perairan
Dasar-dasar Penginderaan Jarak
Jauh
Alat Penangkapan Ikan
Pelabuhan Perikanan
Meteorologi Laut
Oseanografi Perikanan
Tingkah Laku Ikan
Jumlah
Nama Mata Kuliah
Metode Ilmiah
Fisiologi Hewan Air
Teknologi Penangkapan Ikan
Daerah Penangkapan Ikan
Bahan Alat Penangkapan Ikan
Kapal Perikanan
Eksplorasi Penangkapan Ikan

Bobot SKS

Prasyarat

3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-1)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-1)
19
Bobot SKS

Prasyarat

2(2-0)
2(1-1)
3(3-0)
3(3-0)
3(1-2)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
22
Bobot SKS

Prasyarat

3(2-1)
3(2-1)
2(1-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
23
Bobot SKS
2(2-0)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

PIT62023

PIK62016

Prasyarat

PIK63015
PIT63024
PIT63024
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8.

PIT64034

Semester V
No
Kode Mata
Kuliah
1.
PIK65020
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MSP65033
PIT65035
PIT65036
PIT65037
PIT65038
PIT65039

8.
Semester VI
No
Kode Mata
Kuliah
1.
PIT66044

Navigasi dan Kepelautan
Jumlah
Nama Mata Kuliah
Kewirausahaan Perikanan dan
Kelautan
Biologi Perikanan
Penanganan Hasil Tangkapan
Perencanaan dan Manajemen
Pelabuhan Perikanan
Sistem dan Sistem Informasi
Manajemen Perikanan Tangkap
Manajemen Operasi Penangkapan
Ikan
Manajemen Usaha Perikanan
Tangkap
Pilihan 1
Jumlah
Nama Mata Kuliah

3(2-1)
23
Bobot SKS
2(1-1)
4(3-1)
3(2-1)
3(2-1)

3(2-1)
3(2-1)
24
Bobot SKS

PIT66045
PIT66046

Rancang Bangun Alat Penangkapan

4(2-2)

4.
5.
6.

PIT66047

Rancang Bangun Kapal Perikanan
Pilihan 2
Pilihan 3
Jumlah

4(2-2)
3(2-1)
3(2-1)
19

Semester VIII
No
Kode Mata
Kuliah
1.
UHO68013
2.
PIK68021
3.
PIK68022

PKL/Magang
Jumlah
Nama Mata Kuliah
KKN*
Seminar*
Skripsi*
Jumlah

PIT63025

3(2-1)

2.
3.

Nama Mata Kuliah

PIK63015

3(2-1)

Perencanaan Industri Perikanan
Tangkap
Kebijakan Perikanan Tangkap

Semester VII
No
Kode Mata
Kuliah
1.
PIT67048

Prasyarat

Prasyarat

3(2-1)
2(2-0)

Bobot SKS

PIT63024
PIT64031
PIT64032

Prasyarat

4(0-4)
4
Bobot SKS
4
1
6
11

Prasyarat
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MATA KULIAH PILIHAN
No

Kode Mata
Kuliah

Nama Mata Kuliah

Bobot SKS

1.

PIT65044

Analisis Hasil tangkapan

3(2-1)

2.

PIT65045

Instrumentasi Penangkapan Ikan

3(2-1)

3.

PIT65046

Mesin Kapal Perikanan

3(2-1)

4.

PIT66043

Akustik Perikanan Tangkap

3(2-1)

5.

MSP63024

Avertebrata Air

3(2-1)

6.

MSP64031

Sistem Informasi Geografis

3(2-1)

7.

MSP66038

Konservasi Sumberdaya Hayati
Perairan

4(3-1)

8.

MSP66036

Pengkajian Stok Ikan

4(2-1)

9.

MSP67046

Manajemen Perikanan
Berpendekatan Ekosistem

3(2-1)

10.

ABP63028

Pemasaran Hasil Perikanan

3(2-1)

11.

ABP63025

Penyuluhan dan Komunikasi
Perikanan

3(2-1)

Prasyarat

MSP65033

Catatan :
1.
Mahasiswa wajib memprogram mata kuliah pilihan minimal 9 sks atau setara dengan
3 Mata Kuliah.
2.
Tanda *) pada nama matakuliah menunjukan bahwa matakuliah tersebut ditawarkan
di dua semester yaitu ganjil dan genap.
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7.

Program Studi Oseanografi

Semes
ter

Kode Mata
Kuliah

I

UHO61001
UHO61002
UHO61004
UHO61005
UHO61008
UHO61009
PIK61014
ABP61022

II

UHO62003
UHO62006
UHO62007
UHO62012
PIK62016
PIK62017
IKL62023
IKL63026

III

PIK63015
PIK63018
OSE63023
OSE63024
OSE63025
PIT63026
MSP63026
IKL63029

IV

PIK64019
OSE63026
OSE64027
OSE64028
OSE64029
IKL64030
IKL64031
IKL64034

V

PIK65020
OSE65030
OSE65031
OSE65032
OSE65033
OSE65034

SKS
Nama Mata kuliah

Prasyarat
Wajib

Agama
Pancasila
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Kimia Dasar
Fisika Dasar
Pengantar Ilmu Perikanan dan
Kelautan

3 (2-1)
2 (2-0)
2 (2-0)
2 (2-0)
3 (2-1)
3 (2-1)

Sosiologi Perikanan dan Kelauatan

2 (2-0)

JUMLAH
Kewarganegaraan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Wawasan Kemaritiman
Statistika
Pengantar Oseanografi
Renang dan Selam Dasar
Hukum Laut
Geologi Laut
JUMLAH
Ikhtiologi
Ekologi Perairan
Kalkulus
Oseanografi Fisika
Oseanografi Kimia
Meteorologi Laut
Dasar-Dasar Penginderaan Jauh
Biologi Laut
JUMLAH
Metode Ilmiah
Fisika Matematika
Mekanika Fluida
Mekanika Tanah
Instrumentasi Oseanografi
Ekolog Laut
Sedimentologi Laut
Remote Sensing Kelautan
JUMLAH
Kewirausahaan Perikanan dan
Kelautan
Telemetri dan Akustik Kelautan
Dinamika Estuaria
Oseanografi Terapan
Reklamasi Pantai
Hidrodinamika

19
2 (2-0)

Pilihan

2 (2-0)

2 (1-1)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-1)
3 (1-2)
2 (2-0)
2 (2-0)
20
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (3-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (1-1)
3 (2-1)
23
2 (1-1)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
23

MSP63026

3 (1-2)
3 (2-1)
3 (2-1)
4 (3-1)
3 (2-1)
3 (2-1)

OSE64028
OSE64027
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Semes
ter

IKL65035
VI

OSE66035
OSE66036
OSE66037
OSE66038
OSE66043
OSE66044
MSP66038
ABP64032
PIT64034
PIT64035
PIT64030
IKL64052
IKL66047
IKL66045

VII

OSE67039
OSE67040
OSE67045
OSE67046
MSP65035
ABP67051
ABP65040
ABP67048
BDP63023

VIII

SKS

Kode Mata
Kuliah

UHO68013
PIK68021
PIK68022

Nama Mata kuliah

Prasyarat
Wajib

SIG
JUMLAH
Sistem Informasi dan Dasar-Dasar
Pemodelan
Kimia Analitik dan Analisa
Labolatorium Air aut
Oseanografi dan Perubahan Iklim
Riset Operasi dan Optialisasi
Bangunan Pantai (P)
Mekanika scouring (P)
Konservasi SD Perairan Pesisir (P)
Ekonomi Sumber Daya Perikanan
(P)
Eksplorasi Penangkapan Ikan (P)
Navigasi dan Kepelautan (P)
Daerah Penangkapan Ikan (P)
Kajian Strategi Lingkungan (P)
Selam Ilmiah (P)
Ekowisata Bahari (P)
JUMLAH
Pemodelan Oseanografi
Survey Hidro-Oseanografi
Pengolahan Data Oseanografi (P)
Pemodelan Lingkungan Laut (P)
AMDAL (P)
Selam Wisata (P)

3 (2-1)
22
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)

11
3 (2-1)
3 (2-1)

Jumlah Total SKS yang wajib diambil 144 sks

3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
30

PIK62017

OSE660375

3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)

Manajemen Bisnis Perikanan (P)
Perencanaan Kawasan Bisnis
Perikanan (P)
Dasar-Dasar Akuakultur (P)
JUMLAH
KKN
Seminar
Skripsi
JUMLAH

Pilihan

3 (2-1)
3 (2-1)
6
4
1
6
11

3 (2-1)
21
≥ 100 sks
≥ 115 sks
≥ 115 sks
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Lampiran 3. Deskripsi Mata Kuliah per Jurusan/Program Studi
A.

Jurusan/Program Studi MSP

AGAMA ISLAM (UHO61001): 3 (2-1)
Al-Qur’an dan sains: kejadian hidup, kejadian manusia, kejadian bumi dan
alam semesta. Manusia dan agama: status dan fungsi manusia, tujuan dan
program hidup manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia,
macam-macam agama. Tinjauan terhadap agama selain Islam. Aqidah
islamiyah: Garis-garis besar ajaran Islam. Pengertian dan urgensi tauhid,
pembahasan tentang arkamuliman, manfaat beriman. Syari’ah islamiyah:
pengertian syari’ah islamiyah, sumber syari’ah islamiyah, mu’amalah. Akhlak
al-Islam: Pengertian akhlaq, akhlakul karimah, akhlakul madsumumah.
Capita selecta: sejarah Islam. Memahami aqidah dan sistem yang lahir dari
aqidah tersebut, memahami hakikat pemikiran dan kebangkitan serta
hubungan manusia, alam semesta dan kehidupan dengan sebelum dan
sesudah kehidupan.
AGAMA KATOLIK (UHO61001): 3 (2-1)
Peningkatan pemahaman konsep beriman dalam gereja, hidup mengereja
dan memasyarakat dalam rangka mengembangkan sikap-sikap mentalitas
pribadi seorang sarjana Katholik yang dapat membaktikan dirinya bagi
kepentingan masyarakat Indonesia sebagai ungkapan imannya.
AGAMA KRISTEN PROTESTAN (UHO61001): 3 (2-1)
Mengembangkan dasar-dasar penerapan iman Kristen untuk melengkapi
mahasiswa agar dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan ciptaan baru
Yesus Kristus. Meningkatkan tanggung jawab terhadap Allah melalui
kepekaan terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian
sebagai insan akademis dapat terjun ke masyarakat dengan pengabdian
yang didasarkan atas pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan Allah.
AGAMA HINDU (UHO61001): 3 (2-1)
Sejarah perkembangan agama Hindu, ketiga kerangka dasar agama Hindu:
tatwa (filsafat), susila (etika), yadya (ritual). Uraian tentang wada, dasar
keimanan agama Hindu, panca srada, dasar dan tujuan hidup manusia,
dharma sidharta, catur marga yoga, panca maha yadya, catur asram dan
catur warna.
AGAMA BUDHA (UHO61001): 3 (2-1)
Awal berdirinya agama Budha, epistemologi, kausalitas, ciri kehidupan,
karma kelahiran kembali moralitas dan etika, nirvana, percabangan dan ciri
khas masing-masing aliran, metafisika, ketuhanan dalam agama Budha,
kedudukan agama Budha dalam khasanah pengetahuan manusia, relevansi
agama Budha dengan zaman modern dan era pembangunan Indonesia.
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PANCASILA (UHO61002): 2(2-0)
Hakekat pancasila, filsafat pancasila, nilai-nilai pancasila, pendalaman
pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, latihan menganalisis
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Repelita, latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan di
daerah.
BAHASA INDONESIA (UHO61004): 2(2-0)
Logika bahasa, penalaran deduktif dan induktif, jenis-jenis kata, ejaan yang
disempurnakan, pemilihan kata dan definisi, kalimat efektif, pengembangan
paragraph, dan teknik penulisan ilmiah.
BAHASA INGGRIS (UHO61005): 2(2-0)
Mahasiswa memahami tentang konsep pembelajaran bahasa Inggris secara
umum. Konsep bahasa Inggris tersebut meliputi kemampuan membaca
(reading), mendengar (listening), menulis (writing), dan berbicara (speaking).
KIMIA DASAR (UHO61008): 3(2-1)
Mahasiswa dapat memahami pengertian ilmu kimia, ruang lingkup ilmu
kimia, materi, klasifikasi materi dan atom, mendefinisikan larutan,
membedakan antara terlarut dan pelarut dalam suatu larutan, menjelaskan
beberapa konsentrasi larutan, dan menghitung konsentrasi larutan dalam
persen (%), M, m, x, dan ppm
MATEMATIKA DASAR (UHO61010): 3(3-0)
Memahami vektor dan operasinya serta mampu menggunakannya dalam
situasi lain, memahami matriks dan operasi pada matriks, memahami
determinan dan invers matriks, memahami sistem persamaan linear,
bilangan real, fungsi dan grafiknya, limit dan fungsi kontnue, turunan,
integral serta mampu menerapkannya dalam masalah-masalah nyata
PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK61014): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas pemahaman dasar tentang perikanan dan ilmu
kelautan sebagai suatu sistem dan secara umum terdiri dari komponen
perikanan sebagai sistem, subsistem kelautan, subsistem perairan tawar,
sumberdaya perikanan, subsistem penangkapan ikan, pengelolaan
perikanan, subsistem budidaya perairan, subsistem pengolahan hasil
perikanan, subsistem sosial ekonomi perikanan, peraturan dan kebijakan
perikanan, serta isu-isu nasional dan global seputar perikanan
SOSIOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN (ABP61022): 2(2-0)
Mata kuliah Sosiologi perikanan dan kelautan adalah mata kuliah wajib pada
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) yang dirancang
untuk menambah wawasan mahasiswa untuk pemahaman sosiologi pesisir
dengan kompotensi dasar proses sosial dan interaksi sosial pesisir, lembaga
kemasyarakatan,
sosial
budaya
masyarakat
pesisir,
lembaga
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kemasyarakatan (lembaga sosial), lapisan masyarakat pesisir (stratifikasi
soail), karakteristik sosial masyarakat pesisir, modal sosial dalam kehidupan
masyarakat, jaringan sosial dan kelompok sosial, dinamika sosial
masyarakat pesisir, pola dan strategi adaptasi pada masyarakat pesisir,
pengelolaan sumber daya perikanan, masalah sosial dan manfaat sosiologi
pesisir, dan kehidupan masyarakat pesisir serta etika dan issue dalam
bidang sosiologi perikanan.
KEWARGANERAGAAN (UHO62003): 2(2-0)
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa berbagai konsep tentang
warga Negara, hak dan kewajiban warga Negara dan hubungan warga
Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara,
sehingga diperoleh gambaran sosok warga Negara yang baik, yang mampu
berpartisipasi aktif dalam segenap aspek pembangunan nasional.
TEKNOLOGI INFORMASI (UH062006): 2(1-1)
Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam hal pengenalan umum
tentang komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras serta penggunaan
sistem operasi windows. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki
keterampilan menggunakan tiga paket microsoft office yaitu microsoft word,
microsoft excel, dan microsoft power point, serta memahami tentang internet
yang mencakup browsing, searching,e-mail dan e-learning.
WAWASAN KEMARITIMAN (UHO62007): 3(3-0)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengerti tentang kemaritiman
dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya, meliputi sejarah, nilai ekonomi,
sosial budaya maritim, pertahanan dan keamanan, sumberdaya hayati,
sains dan teknologi maritim, ancaman dan pencemaran, bencana dan
mitigasi.
FISIKA DASAR (UHO62009): 3(2-1)
Mata kuliah ini menerangkan tentang fisika dan pengukuran, kinematika,
dinamika dan energi, mekanika zat padat dan fluida, kalor dan
termodinamika, gelombang, listrik dan magnet, cahaya dan optik, fisika
radiasi.
STATISTIKA (UHO62011): 3(3-0)
Membahas pengertian dan dasar ilmu statistika, memperkenalkan dan
menjelaskan cara meringkas dan menyajikan data, cara menghitung ukuran
pemusatan data, cara menghitung ukuran penyebaran data, menerangkan
hubungan antara dua peubah, mencari koefisien dan regresi dan
mengujinya, perancangan dan pomodelan rancangan acak lengkap serta
cara membaca tabel ANOVA, menjelaskan penggunaan sebaran chi-kuadrat
untuk uji kebaikan dan uji kebebasan bagi data rasio.
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PENGANTAR OSEANOGRAFI (MSP62016): 3(2-1)
Matakuliah ini mengajarkan tentang perkembangan pengetahuan tentang
oseanografi, pengenalan tentang beberapa parameter oseanografi yang
terbagi atas parameter fisik, kimia dan biologi serta geologi oseanografi.
Pengenalan masing-masing parameter meliputi pengertian, karakteristik,
penyebab dan dinamikanya serta hubungan antar parameter. Diajarkan pula
tentang metode pengamatannya dan penyajian hasil pengamatan
khususnya dalam kegiatan praktikum.
RENANG DAN SELAM DASAR (PIK62017): 3(1-2)
Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mempelajari olah raga air
khususnya dalam pengembangan potensi kemampuan selam, sejarah
penyelaman, pengertian umum selam, aspek medis selam, fisiologi
penyelaman, menjelaskan alat-alat selam dasar, macam-macam gerakan
dalam olah raga air serta hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara
mengatasi penyakit yang bisa terjadi dalam olah raga air.
LIMNOLOGI (MSP62023): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang morfologi perairan tawar, tipe
distribusi dan sifat fisika kimia dan biologi perairan tawar, peranan cahaya
pola distribusi suhu, oksigen terlarut, karbondioksida dan gas-gas terlarut
lainnya, pH dan reduksi oksidasi. Siklus unsur hara berkaitan dengan proses
produktivitas perairan. Peranan bahan organik dan detritus serta dasardasar aspek biolimnologi.
IKTIOLOGI (PIK63015): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi
ikan; distribusi ikan secara geografis dan ekologis; anatomi ikan; kelas
Chondrichthyes dan Osteichthyes; dan ekologi ikan
EKOLOGI PERAIRAN (PIK63018): 3(2-1)
Mata kuliah ini merupakan dasar pengenalan mahasiswa terhadap
pentingnya ekosistem perairan, pentingnya ekosistem perairan, dan faktorfaktor yang mempengaruhi ekosistem parairan, serta proses-proses yang
terjadi pada ekosistem perairan.
AVERTEBRATA AIR (PIK63024): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai
defenisi, hubungan filogeni, klasifikasi, ciri umum, morfologi dan anatomi,
ekologi, metabolisme, fisiologi, tingkah laku, proses reproduksi dan
pemijahan serta peranan dalam ekosistem perairan dan nilai ekonomis dari
filum-filum pada hewan avertebrata air.
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UU DAN PERATURAN PERIKANAN (PIK63025): 2(2-0)
Mahasiswa dapat memperoleh seperangkat ilmu pengetahuan tentang
pandangan hukum atas pelanggaran peraturan perundangan, dan peraturan
perikanan di bidang perikanan dan kelautan. Peraturan perikanan, meliputi
peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan
bupati/walikota, hingga peraturan desa serta kearifan lokal. Mata kuliah ini
berisi tentang seputar hukum laut di Indonesia maupun Internasional,
kebijakan konservasi di Indonesia, pemanfaatan ZEE, dan rencana tata
ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan penggunaan tenaga
kerja asing di Indonesia.
DASAR-DASAR PENGINDERAAN JARAK JAUH (MSP 63026): 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dan analisis data keruangan
melalui interpretasi Citra Penginderaan jauh dan digitasi sebagai hasil
perekaman satelit. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka pokok
bahasan mata kuliah meliputi pengertian penginderaan jauh, dasar-dasar
fisika dan sistem, komponen-komponen, interpretasi dan analisis data dijit
citra dengan menggunakan computer program ER. Mapper.
BIOLOGI LAUT TROPIS (MSP 63027: 4(2-2)
Mata kuliah Biologi Laut Tropis adalah adalah mata kuliah wajib dan
dirancang untuk menambah wawasan mahasiswa dalam penguasaan
kompetensi dasar biologi pada daerah tropis yang menyangkut semua
proses biologi pada organisme, lingkungan, komunitas, dan ekosistem pada
daerah tropis baik yang berada di kolom air maupun di permukaan air.
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERIKANAN (ABP63025): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberi gambaran tentang penguasaan pengetahuan dan
keterampilan mahasiswa tentang pengembangan masyarakat yang berisikan
metode dan teknik penyuluhan dan komunikasi perikanan.
METEOROLOGI LAUT (PSP63050): 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang berbagai faktor meteorologi dan
oseanografi yang kaitannya dengan teori atmosfir, meteorologi mikro dan
klasifikasi iklim yang menyebabkan suatu peristiwa atau fenomena kejadian
oseanografi di lautan secara individu maupun kelompok dengan benar dan
mampu menyampaikan hasil-hasilnya berdasarkan etika masyarakat ilmiah.
METODE ILMIAH (PIK64019): 2(2-0)
Mata kuliah metode ilmiah membahas pengetahuan dan kemampuan dalam
membuat, merumuskan dan mendiskusikan rencana penelitian, dan hasil
penelitian baik berupa laporan penelitian, skripsi, jurnal ilmiah maupun
dalam tulisan ilmiah.
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SUMBERDAYA PERIKANAN (MSP64028): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai deskripsi dan karakteristik jenisjenis/kelompok jenis sumber daya perikanan (fishery resources) dari
berbagai perairan yang mempunyai nilai ekonomis untuk kebutuhan
manusia dan/atau bernilai ekologis, ditinjau dari distribusi dan potensi,
eksploitasi dan produksi, alternatif pengembangan dan pemanfaatannya
serta jenis-jenis/kelompok jenis yang potensial untuk dikembangkan dan
dilindungi di Indonesia dan dunia.
FISIOLOGI HEWAN AIR (MSP64029): 3(2-1)
Mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep fisiologi pada organisme air,
pengantar fisiologi sel, metabolisme, konsep homoestasi, proses fisiologi
sirkulasi, respirasi, pencernaan, osmoregulasi, hormon, bioenergi, dan
fisiologi adaptasi dan tingkah laku.
PLANKTONOLOGI (PIK64030): 3(2-1)
Mata kuliah planktonologi adalah mata kuliah pilihan pada Program Studi
Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) yang dirancang untuk menambah
wawasan mahasiswa untuk penguasaan kompetensi dasar plankton yang
menyangkut, pemahaman umum, faktor biologi dan ekologi, klasifikasi
plankton, penjelasan biologi dan ekologi pada beberapa phylum
phytoplankton, penjelasan biologi ekologi zooplankton, pola reproduksi,
penyebaran, adaptasi dan semua aspek lingkungan yang berkaitan dengan
plankton. Termasuk fenomeda redtides dan kaitan antara phytoplankton dan
global warming.
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (MSP64031): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep sistem informasi geografis yang
berfungsi untuk manajemen informasi khususnya untuk penyediaan data
dan informasi bereferensi geografis atau geospatial, untuk mendukung
pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan.
METODE PENANGKAPAN IKAN (PIT 62023): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang berbagai metode
penangkapan ikan yang ada di seluruh dunia dari yang paling sederhana
sampai pada yang paling rumit sebagai dasar bagi mata kuliah-mata kuliah
lanjutan. Mahasiswa belajar tentang pengertian metode penangkapan ikan
dan beberapa istilah yang sering digunakan, klasifikasi metode
penangkapan ikan, berbagai metode penangkapan ikan dan prinsip
kerjanya, serta beberapa kriteria metode penangkapan ikan bertanggung
jawab berdasarkan CCRF.
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TUMBUHAN AIR(P) (MSP64032): 3(2-1)
Mata kuliah tumbuhan air merupakan mata kuliah pilihan pada Program
Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) yang dirancang untuk
menambah wawasan mahasiswa untuk penguasaan kompetensi dasar
mengenai tumbuhan air yang memuat seluruh bahasan biologi, ekologi dan
ekonomi tumbuhan yang hidup, beradaptasi dan berkembang di perairan.
Batasan tumbuhan yang dimaksud adalah tumbuhan tingkat tinggi dan
tumbuhan tingkat rendah yang mempunyai ukuran makro dan atau kasat
mata.
KAPAL PERIKANAN (PSP64051): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan kapal
perikanan, meliputi pengertian dan terminologi kapal perikanan, desain
kapal, parameter hidrostatik, perhitungan kapasitas`internal, industri
galangan kapal, stabilitas dan seakeeping kapal, material dan perawatan,
konstruksi dan sistem propulsi kapal.
PELABUHAN PERIKANAN (PSP64052): 3(2:1)
Mata kuliah ini membahas tentang peranan dan fungsi pelabuhan perikanan
sebagai basis kegiatan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan
ikan. Bahasan mata kuliah mencakup defenisi, keadaan umum dan
klasifikasi pelabuhan perikanan, fasilitas dan aktivitas di pelabuhan
perikanan, pendaratan ikan, organisasi dan kelembagaan pelabuhan
perikanan, investasi, peraturan-peraturan dan kebijakan kepelabuhanan,
serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan pelabuhan.
OSEANOGRAFI PERIKANAN (PSP64053): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang fenomena-fenomena oseanografi yang
terjadi di lautan dalam skala lokal, regional dan global, hubungannya dengan
tingkah laku ikan seperti migrasi ikan, distribusi populasi ikan, serta
pemanfaatannya dalam proses eksaplorasi dan eksploitasu sumberdaya
hayati laut.
NAVIGASI DAN KEPELAUTAN (PSP64054): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep navigasi, teori dan praktek
penentuan posisi dan kordinat yang diperlukan oleh suatu kapal ikan untuk
merencanakan perjalanan dari dan ke pelabuhan ke suatu daerah
penangkapan ikan. Mata kulah ini juga membahas tentang penanganan
muatan di kapal, alat-alat penolong, pesawat bantu, jangkar, tali-temali,
keselamatan di laut, perawatan kapal, undang-undang pelayaran,
komunikasi dan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut
(PIMTL).
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TINGKAH LAKU IKAN (PSP64055): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai tingkah laku ikan, kaitannya
dengan lingkungan dan metode penangkapan, dan pemanfaatannya bagi
pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efektif sekaligus ramah
lingkungan serta pengembangan rencana pengelolaan perikanan tangkap.
KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK65020): 3(2-1)
Mata kuliah ini keberadaannya sangat diperlukan untuk membangun jiwa
dan karakter wirausaha bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan.
Mata kuliah ini membahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari
kewirausahaan khususnya dalam pengembangan potensi pesisir, pengertian
umum wirausaha, kepemimpinan wirausaha, gagasan usaha/ide usaha,
prospek pengembangan potensi pesisir, profil wirausaha perikanan sukses,
strategi bisnis, penyusunan profil dan praktek simulasi BMC.
BIOLOGI PERIKANAN (MSP65033): 4(2-2)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai biologi ikan serta spesies
lain dalam komunitas yang memberikan pengaruh terhadap sumber daya
sehingga mahasiswa dapat menerapkannya dalam memelihara
kesetimbangan populasi ikan di suatu perairan, dimana penangkapan ikan
dilakukan
dengan
mengikuti
norma-norma
konservasi
dengan
mengusahakan hasil tangkapan yang paling menguntungkan secara lestari
dari tahun ke tahun.
PRODUKTIVITAS PERAIRAN (MSP65034): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai faktor
dan proses penentu produktivitas perairan baik produktivitas primer dan
sekunder, termasuk trofodinamika. Strategi adaptasi dan suksesi sejalan
dengan perkembangan tingkat produktivitas perairan
AMDAL PERAIRAN (MSP65035): 3(2-1)
Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang dampak penting
suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan terhadap
lingkungan hidup dan sangat diperlukan dalam proses pengambilan
keputusan. Mata kuliah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
mencakup latar belakang munculnya AMDAL, Kebijakan pembangunan,
pelingkupan, penentuan dampak penting dan besaran dampak,
pengumpulan data, metoda analisis dampak lingkungan, dan metoda
identifikasi prediksi serta evaluasi dampak.
METODE PENGAMBILAN CONTOH (MSP65036): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang metode pengambilan contoh dalam hal
alat/instrumen yang digunakan, prosedur pengambilan contoh, karakter dan
prinsip pengambilan, penentuan lokasi pengambilan dan teknik pengawetan
contoh.
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DASAR-DASAR AKUAKULTUR (BDP63023): 3(2-1)
Mata kuliah menjelaskan tentang komponen akuakultur yang terdiri dari
ikan, air, wadah, dan serta hubungan antara komponen tersebut, prinsipprinsip yang, mendasari peningkatan produktivitas perairan dan pengelolaan
akuakultur yang berorientasi kepada keuntungan dan keberlanjutan, mulai
skala unit terkecil hingga kawasan akuakultur.
OSEANOGRAFI TERAPAN (MSP65034): 3(2-1)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang diselenggarakan di
Program Studi MSP yang berisikan tentang fenomena oseanografi di lautan
dimana keberadaannya sangat diperlukan untuk memahami fenomena di
wilayah tersebut. Mata kuliah ini membahas tentang fenomena-fenomena
oseanografi yang terjadi di lautan dalam skala lokal, regional dan global
serta hubungannya dengan tingkah laku ikan seperti migrasi ikan, populasi
ikan, aplikasi teknologi penginderaan jauh dalam mendeteksi fenomena
oseanografi
CORALOGI (P) (IKL65037): 3(2-1)
Mata kuliah ini berisi tentang teori dan praktek mengenai terumbu karang,
mulai dari beberapa definisi yang melekat di dalamnya, biologi dan
reproduksi karang, pertumbuhan karang, penyakit dan kerusakan karang di
Indonesia, isu global warming, serta peranannya dalam berbagai bidang,
sampai dengan bagaimana merestorasi dan merehabilitasi terumbu karang.
Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan teknik pengukuran terumbu karang
yang merupakan keterampilan untuk menambah skill mahasiswa dalam
melakukan teknik pengukuran terumbu karang di lapangan.
DAERAH PENANGKAPAN IKAN (PIT): 4(3-1)
Membahas tentang pengertian daerah penangkapan ikan dalam operasi
penangkapan ikan; karakteristik daerah penangkapan ikan pada wilayah
pantai dan laut lepas berdasarkan kondisi oseanografi;karakteristik daerah
penangkapan ikan berdasarkan alat tangkap; teknik prediksi daerah
penangkapan ikan dengan berbagai teknologi analisis daerah penangkapan
ikan; karakteristik daerah penangkapan ikan yang pelagis dan demersal
pada wilayah pantai dan lepas pantai
RANCANG BANGUN KAPAL PERIKANAN (PSP65056): 4(3-1)
Mata kuliah ini membahas tentang aspek dasar analisis industri bidang
pertikanan tangkap, penggunaan pendekatan sistem dalam kegiatan
penangkapan ikan, analisis persoalan sistem dalam perikanan tangkap, cara
mendisain suatu sistem, penggunaan analisa sistem dalam bidang
perikanan tangkap, sistem industri perikanan tangkap, pemodelan sistem
dalam bidang perikanan tangkap, dan penerapan model estimasi produksi.
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RANCANG BANGUN ALAT PENANGKAPAN IKAN (PSP65057): 4(3-1)
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar desain dan faktor-faktor
yang mempengaruhi desain alat penangkapan ikan, geometri jaring, gaya,
dan model alat penangkapan ikan, serta desain alat tangkap seperti trawl,
purse seine, payang, gill net, set net, pukat pantai, jaring angkat, dan
pancing.
PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (PSP65058):
3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang prinsip penanganan hasil tangkapan dan
dasar pengolahan, menerapkan Penanganan Hasil Tangkapan yang baik,
menjelaskan prinsip dasar pengolahan hasil perikanan dan menjelaskan dan
menerapkan beberapa cara pengolahan hasil perikanan yang baik.
PENGKAJIAN STOK IKAN (MSP66037: 4(2-2)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang dinamika yang terjadi pada
suatu populasi/stok ikan yaitu pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen,
selektivitas, standarisasi alat tangkap, produksi serta pengaruh
penangkapan terhadap populasi/stok ikan, dan model-model pendekatan
dalam pendugaan stok ikan (analitik dan holistik).
EKOLOGI KUANTITATIF (MSP66038): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai interaksi antara komponen biotik dan
abiotik dalam ekosistem perairan, biota-biota penghuni habitat dari
ekosistemnya, serta interaksi dengan lingkungan yang membentuk sistem
ekologis yang khas. Untuk dapat menggali informasi yang terkandung
didalam sistem ekologis, kita diperhadapkan dengan data yang besar dan
kompleks, serta harus mengambil informasi dan menarik kesimpulan dari
data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih
kuantitatif dengan mengarah pada konsep-konsep dasar ekologi dan
aplikasinya.
KONSERVASI SUMBERDAYA PERAIRAN (MSP66039): 4(2-2)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsepsi konservasi dan
keanekaragaman hayati sumberdaya perairan, prioritas geografi
keanekaragaman hayati pengembangan konservasi jenis dan ekosistem
perairan, kriteria, zonasi dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan,
serta prinsip dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk
mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pengembangan
ekowisata perairan.
PENCEMARAN PERAIRAN (66040): 3(2-1)
Mata kuliah Pencemaran Perairan merupakan mata kuliah pilihan pada
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) yang dirancang
untuk menambah wawasan mahasiswa untuk penguasaan kompetensi
dasar mengenai Pencemaran Perairan yang memuat seluruh bahasan
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sumber, sifat bahan pencemar dan proses yang dialaminya di perairan.
Evaluasi umum tingkat pencemaran dan pengaruhnya terhadap biota air.
Prinsip dasar pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan
pengendalian berbagai jenis bahan pencemar.
BIOTEKNOLOGI PERAIRAN (P) (MSP66041): 3(2-1)
Mata kuliah bioteknologi perairan adalah mata kuliah pilihan pada Program
Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) yang dirancang untuk
menambah wawasan mahasiswa untuk penguasaan kompetensi dasar
bioteknologi yang menyangkut, struktur sel dan DNA, teknologi DNA
rekombinan serta bioteknologi biota perairan termasuk bioteknologi mikroba
(mikroalga, bakteri, fungi), makroalga, senyawa bioaktif dari invertebrata dan
vertebrata, aplikasi bioteknologi dalam bidang akuakultur dan bioremediasi
lingkungan perairan serta etika dan issue dalam bioteknologi.
INSTRUMENTASI PENANGKAPAN IKAN (PSP66059): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai alat yang dapat digunakan
dalam pendeteksian daerah penangkapan ikan, proses penangkapan,
penyimpanan, dan pendaratan hasil tangkapan.
SISTEM INFORMASI PERIKANAN TANGKAP (PSP66060): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pendekatan sistem untuk pengendalian
dan analisis permasalahan-permasalahan di bidang perikanan tangkap serta
sistem informasi manajemen untuk pengembangan perikanan tangkap.
Pokok bahasan mata kuliah ini mencakup sistem, ruang lingkup, defenisi
dan konsep dasar, model dan pemodelan sistem, tahap-tahap pendekatan
sistem untuk pengendalian dan analisis permasalahan bidang perikanan
tangkap, nilai informasi, perencanaan basis data serta penerapan sistem
informasi manajemen untuk pengambilan keputusan dalam bidang
perikanan tangkap.
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN (PSP66061): 4(3-1)
Mata Kuliah ini membahas dan menguraikan tentang berbagai teknologi
yang digunakan pada berbagai jenis alat tangkap. Tingkat teknologi yang
diuraikan adalah paradigma perikanan tangkap berkelanjutan dan
bagaimana bentuk usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan sesuai
dengan kesepakatan internasional yang tertuang dalam Code of Conduct for
Responsible Fisheries.
MESIN KAPAL PERIKANAN (PSP66062): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang jenis-jenis mesin berdasarkan
penempatannya, stroke, bagian-bagian mesin, perhitungan kekuatan mesin,
dan perawatan mesin.

93
MANAJEMEN INDUSTRI PERIKANAN (PSP66063): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik untuk perencanaan dan
optimasi dalam mengatasi masalah di bidang industri perikanan tangkap.
Meliputi model peramalan produksi dan pasar, tata letak fasilitas industri,
pengendalian sediaan dan rantai pasok, manajemen mutu terpadu, prosedur
perdagangan ekspor impor, analisis pembiayaan usaha dan perumusan
strategi pengembangan industri perikanan tangkap.
MANAJEMEN KUALITAS AIR (P) (BDP66024): (3(2-1)
Mata kuliah ini memaparkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
memperoleh kualitas air yang baik bagi budidaya organisme air, bagaimana
menjaga kualitas air tersebut, baik untuk kebutuhan budidaya maupun
recoveri dan pelestarian kondisi perairan agar layak sebagai tempat hidup
organisme.
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERIKANAN (MSP67042: 4(2-2)
Matakuliah ini mengajarkan pengertian, tujuan dan konsep dasar dalam
manajemen sumberdaya perikanan. Kemudian dibahas tentang perikanan
sebagai sebuah sistem, dan bagaiman dinamika kelembagaan pengelolaan
perikanan. Selanjutnya dibahas tentang bentuk-bentuk pengendalian
terhadap input dan output serta pemulihan sumberdaya perikanan.
Diperkenalkan tentang model-model pendekatan pengelolaan perikanan.
Diperkenalkan pula cara menilai keberlanjutan pengelolaan perikanan dan
menyususn rencana pengelolaan perikanan.
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN (MSP67043): 4(2-2)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep manajemen
sumberdaya perairan, evaluasi potensi sumberdaya perairan dan
kesesuaian habitat. Pencegahan penyuburan perairan (eutrofikasi) dan
pencemaran perairan, restorasi dan rehabilitasi perairan, manajemen habitat
serta konservasi sumberdaya perairan.
TEKNOLOGI REHABILITASI SUMBERDAYA PESISIR (MSP6755): 3(2-1)
Mengemukakan pengertian rehabilitasi sumberdaya pesisir, karakteristik
rehabilitasi sumberdaya pesisir, penyebab kerusakan sumberdaya pesisir,
penanggulangan pencemaran, akibat degradasi fisik dan habitat serta erosi
pantai, beberapa aspek teknologi rehabilitasi sumberdaya pesisir.
MANAJEMEN PESISIR DAN LAUT (MSP67044): 4(2-2)
Mata kuliah ini membahas konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut
secara terpadu, hubungan antar sektor dalam membuat perencanaan untuk
mengelola pesisir dan laut secara terpadu, serta bentuk pengelolaan
terpadu untuk lingkungan pesisir dan laut.
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MANAJEMEN EKOWISATA BAHARI (MSP67045): 4(2-2)
Mata Kuliah ini mahasiswa PS. Manajemen Sumberdaya Perairan belajar
tentang defenisi dan terori empiris wisata dan pariwisata, ekowisata bahari,
karakteristik, potensi dan daya tarik wisata bahari berbasis ekosistem. Selain
itu komponen pengelolaan sepertiperencanaan pariwisata, budaya
nusantara untuk pengembangan wisata, ekoturisme, evolusi pengembangan
kepariwisataan, dan pengembangan ekowisata bahari sebagai bisnis
moderen, termasuk evaluasi kesesuaian lahan, daya dukung dan
keberlanjutan suatu kawasan ekowisata bahari.
TEKNOLOGI REHABILITASI SUMBERDAYA PESISIR P. (67046): 3 (2-1)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep rehabilitasi dan restorasi
sumberdaya pesisir, kompleksitas dan degradasi sumberdaya pesisir,
pendekatan bioright dalam rehabilitasi sumberdaya pesisir dan pelibatan
masyarakat, teknik rehabilitasi sumberdaya hayati pesisir (mangrove,
padang lamun, terumbu karang serta ikan dan non ikan ekonomis penting),
dan teknik rehabilitasi sumberdaya non hayati pesisir (pantai pasir dan
sedimen), mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah
peisisir.
MANAJEMEN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM
(PSP67047): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang apa itu pengelolaan
perikanan berpendekatan ekosistem, mengapa pendekatan ekosistem untuk
pengelolaan perikanan menjadi penting, bagaimana perbandingannya
dengan pengelolaan perikanan konvensional, bagaimana pendekatan
ekosistem untuk pengelolaan perikanan dapat diimplentasikan, apa indikator
kinerja pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Indonesia,
dan cara menentukan status pengelolaan perikanan di suatu kawasan
EKOTOKSIKOLOGI PERAIRAN (MSP67048): 3(2-1)
Menjelaskan tentang pengertian ekotoksikologi perairan dan ilmu-ilmu yang
berhubungan dengannya, menjelaskan tentang toksin, prinsip-prinsip umum
tentang toksikologi, evaluasi toksikologi, absorbsi, distribusi dan ekskresi,
mekanisme biotransformasi, proses-proses abiotik, hidrolisis bahan-bahan
organik, pengantar tentang prinsip-prinsip kerja enzim, model transformasi
total, estimasi dosisi, analisis statistik hubungan dosis-pengaruh, hewan
perairan dan toksikan dan tanaman air dsan toksikan.
MANAJEMEN OPERASI PENANGKAPAN IKAN (PSP67064): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan/keterampilan lanjutan tentang
penerapan metode/model analisis optimalisasi dan pengambilan keputusan
dalam manajemen operasi penangkapan ikan (OPI) agar komponenkomponen dalam kegiatan usaha penangkapan ikan atau sumberdaya
perikanan seperti sumberdaya manusia, alat tangkap dan kapal, pelabuhan
perikanan, tempat pemasaran, dan sumberdaya ikan dapat berjalan seirama
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dengan tujuan akhir optimalisasi pemanfaatan (ekonomis) dan kelestarian
sumberdaya ikan (biologis). Materi kuliah diawali dengan lingkup strategi
dari manajemen operasi penangkapan ikan dan fungsi-fungsi dalam
manajemen operasi penangkapan ikan. Selanjutnya dibahas beberapa
metode optimalisasi seperti Metode Transportasi, Pemrograman Linear,
Metode Simpleks, Model Antrian dan Analisis Jaringan kerja. Pada bagian
akhir dibahas analisis pengambilan keputusan.
MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN (PSP67065): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang sistem pengelolaan pelabuhan, peranan
dan fungsi
pelabuhan dalam pembangunan perikanan tangkap sert
membuat perencanaan dan pengembangan pelabuhan perikanansecara
individu maupun kelompok dengan benar dan mampu menyampaikan hasilhasilnya berdasarkan etika masyarakat ilmiah.
PERENCANAAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP (PSP67066): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang aspek dasar analisis industri bidang
pertikanan tangkap, penggunaan pendekatan sistem dalam kegiatan
penangkapan ikan, analisis persoalan sistem dalam perikanan tangkap, cara
mendisain suatu sistem, penggunaan analisa sistem dalam bidang
perikanan tangkap, sistem industri perikanan tangkap, pemodelan sistem
dalam bidang perikanan tangkap, dan penerapan model estimasi produksi.
TATA NIAGA HASIL PERIKANAN (PSP 67067): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang jenis dan sifat dari komoditi perikanan
yang mempunyai nilai ekonomis penting dan menjelaskan ciri-ciri dari tata
niaga perikanan secara umum.
STANDARISASI DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK PERIKANAN (P)
(PSP67071): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang sistem pengendalian mutu pada produk
perikanan agar dihasilkan produk yang memiliki mutu dan kualitas yang
akan mampu bersaing di pasaran. Selain itu, membahas tentang penerapan
sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan pengolahan
ikan pendekatan Statistical Quality Control (SQC)
MANAJEMEN TELUK P. (MSP67049): 3(2-1)
Mata kuliah Manajeman Teluk adalah adalah mata kuliah wajib dan
dirancang untuk menambah wawasan mahasiswa dalam penguasaan
kompetensi dasar, mengenai teluk, kawasan estuari, tipe dan jenis
organisma dan ekosistem dalam kawasan teluk, sifat fisik dan kimia
kawasan teluk serta bentuk, potensi, pengelolanaan dan pengembangan
kawasan teluk dan estuari baik pada daerah pesisir umumnya maupun
pada daerah perkotaan.
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KKN (UHO68008): 4
Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Manajemen
Sumberdaya Perairan yang telah menyelesaikan minimal 100 sks untuk
dapat mengimplementasikan ilmu di bangku perkuliahan di masyarakat
khususnya mayarakat pesisir.
SEMINAR (PIK68021): 1
Merupakan mata kuliah wajib non teori bagi mahasiswa Jurusan/Prodi
Manajemen Sumberdaya Perairan yang telah menyelesaikan minimal 130
sks dan sebelum melaksanakan pengambilan data skripsi. Seminar di
Jurusan/PS. Agribisnis Perikanan terdiri dari dua tahap, yaitu seminar
proposal dan seminar hasil.
SKRIPSI (PIK68022): 6
Merupakan mata kuliah non teori yang wajib diambil mahasiswa
Jurusan/Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan yang telah menyelesaikan
minimal 130 sks. Mata kuliah ini diawali dengan pengajuan judul skripsi di
tingkat program studi atau jurusan.
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B.

Jurusan/Program Studi BDP

AGAMA ISLAM (UHO61001): 3 (2-1)
Al-Qur’an dan sains: kejadian hidup, kejadian manusia, kejadian bumi dan
alam semesta. Manusia dan agama: status dan fungsi manusia, tujuan dan
program hidup manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia,
macam-macam agama. Tinjauan terhadap agama selain Islam. Aqidah
islamiyah: Garis-garis besar ajaran Islam. Pengertian dan urgensi tauhid,
pembahasan tentang arkamuliman, manfaat beriman. Syari’ah islamiyah:
pengertian syari’ah islamiyah, sumber syari’ah islamiyah, mu’amalah. Akhlak
al-Islam: Pengertian akhlaq, akhlakul karimah, akhlakul madsumumah.
Capita selecta: sejarah Islam. Memahami aqidah dan sistem yang lahir dari
aqidah tersebut, memahami hakikat pemikiran dan kebangkitan serta
hubungan manusia, alam semesta dan kehidupan dengan sebelum dan
sesudah kehidupan.
AGAMA KATOLIK (UHO61001): 3 (2-1)
Peningkatan pemahaman konsep beriman dalam gereja, hidup mengereja
dan memasyarakat dalam rangka mengembangkan sikap-sikap mentalitas
pribadi seorang sarjana Katholik yang dapat membaktikan dirinya bagi
kepentingan masyarakat Indonesia sebagai ungkapan imannya.
AGAMA KRISTEN PROTESTAN (UHO61001): 3 (2-1)
Mengembangkan dasar-dasar penerapan iman Kristen untuk melengkapi
mahasiswa agar dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan ciptaan baru
Yesus Kristus. Meningkatkan tanggung jawab terhadap Allah melalui
kepekaan terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian
sebagai insan akademis dapat terjun ke masyarakat dengan pengabdian
yang didasarkan atas pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan Allah.
AGAMA HINDU (UHO61001): 3 (2-1)
Sejarah perkembangan agama Hindu, ketiga kerangka dasar agama Hindu:
tatwa (filsafat), susila (etika), yadya (ritual). Uraian tentang wada, dasar
keimanan agama Hindu, panca srada, dasar dan tujuan hidup manusia,
dharma sidharta, catur marga yoga, panca maha yadya, catur asram dan
catur warna.
AGAMA BUDHA (UHO61001): 3 (2-1)
Awal berdirinya agama Budha, epistemologi, kausalitas, ciri kehidupan,
karma kelahiran kembali moralitas dan etika, nirvana, percabangan dan ciri
khas masing-masing aliran, metafisika, ketuhanan dalam agama Budha,
kedudukan agama Budha dalam khasanah pengetahuan manusia, relevansi
agama Budha dengan zaman modern dan era pembangunan Indonesia.
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PANCASILA (UHO61002): 2(2-0)
Hakekat pancasila, filsafat pancasila, nilai-nilai pancasila, pendalaman
pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, latihan menganalisis
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Repelita, latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan di
daerah.
BAHASA INDONESIA (UHO61004): 2(2-0)
Logika bahasa, penalaran deduktif dan induktif, jenis-jenis kata, ejaan yang
disempurnakan, pemilihan kata dan definisi, kalimat efektif, pengembangan
paragraph, dan teknik penulisan ilmiah.
BAHASA INGGRIS (UHO61005): 2(2-0)
Mahasiswa memahami tentang konsep pembelajaran bahasa Inggris secara
umum. Konsep bahasa Inggris tersebut meliputi kemampuan membaca
(reading), mendengar (listening), menulis (writing), dan berbicara (speaking).
KIMIA DASAR (UHO61008): 3(2-1)
Mahasiswa dapat memahami pengertian ilmu kimia, ruang lingkup ilmu
kimia, materi, klasifikasi materi dan atom, mendefinisikan larutan,
membedakan antara terlarut dan pelarut dalam suatu larutan, menjelaskan
beberapa konsentrasi larutan, dan menghitung konsentrasi larutan dalam
persen (%), M, m, x, dan ppm.
MATEMATIKA DASAR (UHO61010): 3(3-0)
Memahami vektor dan operasinya serta mampu menggunakannya dalam
situasi lain, memahami matriks dan operasi pada matriks, memahami
determinan dan invers matriks, memahami sistem persamaan linear,
bilangan real, fungsi dan grafiknya, limit dan fungsi kontnue, turunan,
integral serta mampu menerapkannya dalam masalah-masalah nyata .
PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK61014): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas pemahaman dasar tentang perikanan dan ilmu
kelautan sebagai suatu sistem dan secara umum terdiri dari komponen
perikanan sebagai sistem, subsistem kelautan, subsistem perairan tawar,
sumberdaya perikanan, subsistem penangkapan ikan, pengelolaan
perikanan, subsistem budidaya perairan, subsistem pengolahan hasil
perikanan, subsistem sosial ekonomi perikanan, peraturan dan kebijakan
perikanan, serta isu-isu nasional dan global seputar perikanan.
KEWARGANERAGAAN (UHO62003): 2(2-0)
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa berbagai konsep tentang
warga Negara, hak dan kewajiban warga Negara dan hubungan warga
Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara,
sehingga diperoleh gambaran sosok warga Negara yang baik, yang mampu
berpartisipasi aktif dalam segenap aspek pembangunan nasional.
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TEKNOLOGI INFORMASI (UH062006): 2(1-1)
Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam hal pengenalan umum
tentang komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras serta penggunaan
sistem operasi windows. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki
keterampilan menggunakan tiga paket microsoft office yaitu microsoft word,
microsoft excel, dan microsoft power point, serta memahami tentang internet
yang mencakup browsing, searching,e-mail dan e-learning.
WAWASAN KEMARITIMAN (UHO62007): 3(3-0)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengerti tentang kemaritiman
dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya, meliputi sejarah, nilai ekonomi,
sosial budaya maritim, pertahanan dan keamanan, sumberdaya hayati,
sains dan teknologi maritim, ancaman dan pencemaran, bencana dan
mitigasi.
FISIKA DASAR (UHO62009): 3(2-1)
Mata kuliah ini menerangkan tentang fisika dan pengukuran, kinematika,
dinamika dan energi, mekanika zat padat dan fluida, kalor dan
termodinamika, gelombang, listrik dan magnet, cahaya dan optik, fisika
radiasi.
STATISTIKA (UHO62011): 3(3-0)
Membahas pengertian dan dasar ilmu statistika, memperkenalkan dan
menjelaskan cara meringkas dan menyajikan data, cara menghitung ukuran
pemusatan data, cara menghitung ukuran penyebaran data, menerangkan
hubungan antara dua peubah, mencari koefisien dan regresi dan
mengujinya, perancangan dan pomodelan rancangan acak lengkap serta
cara membaca tabel ANOVA, menjelaskan penggunaan sebaran chi-kuadrat
untuk uji kebaikan dan uji kebebasan bagi data rasio.
PENGANTAR OSEANOGRAFI (MSP62016): 3(2-1)
Matakuliah ini mengajarkan tentang perkembangan pengetahuan tentang
oseanografi, pengenalan tentang beberapa parameter oseanografi yang
terbagi atas parameter fisik, kimia dan biologi serta geologi oseanografi.
Pengenalan masing-masing parameter meliputi pengertian, karakteristik,
penyebab dan dinamikanya serta hubungan antar parameter. Diajarkan pula
tentang metode pengamatannya dan penyajian hasil pengamatan
khususnya dalam kegiatan praktikum.
RENANG DAN SELAM DASAR (PIK62017): 3(1-2)
Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mempelajari olah raga air
khususnya dalam pengembangan potensi kemampuan selam, sejarah
penyelaman, pengertian umum selam, aspek medis selam, fisiologi
penyelaman, menjelaskan alat-alat selam dasar, macam-macam gerakan
dalam olah raga air serta hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara
mengatasi penyakit yang bisa terjadi dalam olah raga air.

100
BIOKIMIA (THP62025): 3(2-1)
Mempelajari arti dan peran biokimia pada lingkungan perairan dan bidang
akuakultur, metabolisme, proses fotosintesis, struktur lipid, karbohidrat, asam
amino dan protein, enzim dan kinetika enzim, bioenergetika, metabolisme
karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, asam nukleat, RNA dan
DNA.
AVERTEBRATA AIR (PIK63024): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai
defenisi, hubungan filogeni, klasifikasi, ciri umum, morfologi dan anatomi,
ekologi, metabolisme, fisiologi, tingkah laku, proses reproduksi dan
pemijahan serta peranan dalam ekosistem perairan dan nilai ekonomis dari
filum-filum pada hewan avertebrata air.
DASAR-DASAR AKUAKULTUR (BDP63023): 3(2-1)
Mata kuliah menjelaskan tentang komponen akuakultur yang terdiri dari ikan,
air, wadah, dan serta hubungan antara komponen tersebut, prinsip-prinsip
yang, mendasari peningkatan produktivitas perairan dan pengelolaan
akuakultur yang berorientasi kepada keuntungan dan keberlanjutan, mulai
skala unit terkecil hingga kawasan akuakultur.
IKTIOLOGI (PIK63015): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi
ikan; distribusi ikan secara geografis dan ekologis; anatomi ikan; kelas
Chondrichthyes dan Osteichthyes; dan ekologi ikan
EKOLOGI PERAIRAN (PIK63018): 3(2-1)
Mata kuliah ini merupakan dasar pengenalan mahasiswa terhadap
pentingnya ekosistem perairan, pentingnya ekosistem perairan, dan faktorfaktor yang mempengaruhi ekosistem parairan, serta proses-proses yang
terjadi pada ekosistem perairan.
MIKROBIOLOGI AKUATIK (BDP63024): 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang ruang lingkup mikrobiologi dalam
perairan, sistematika dan taksonomi mikroba, interaksi dan metabolisme
mikroba, uraian khusus tentang bakteri dan arkhea, fungi, dan virus, ekologi
mikroba dalam perairan, genetik dan rekayasa mikroba perairan, serta
pengendalian mikroba yang merugikan.
GENETIKA DAN PEMULIAAN IKAN (BDP63025): 3(2-1)
Mata luliah yang menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu
genetika sebagai dasar pemuliaan. Prinsip-prinsip dasar rekayasa genetika
dalam pemuliaan ikan.
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KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK65020): 2(1-1)
Mata kuliah ini keberadaannya sangat diperlukan untuk membangun jiwa
dan karakter wirausaha bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan.
Mata kuliah ini membahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari
kewirausahaan khususnya dalam pengembangan potensi pesisir, pengertian
umum wirausaha, kepemimpinan wirausaha, gagasan usaha/ide usaha,
prospek pengembangan potensi pesisir, profil wirausaha perikanan sukses,
strategi bisnis, penyusunan profil dan praktek simulasi BMC.
SOSIOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN (P) (ABP61022): 2(2-0)
Mengemukakan pengertian wilayah pesisir, masyarakat pesisir,
kebudayaan, sosiologi dan sosiologi pesisir, perspektif sosiologi tentang
ekonomi masyarakat pesisir, keterletakan perilaku ekonomi dalam hubungan
social masyarakat pesisir, aspek budaya dalam tindakan ekonomi
masyarakat pesisir, moral ekonomi dan tindakan ekonomi dan pasar.
FISIOLOGI HEWAN AIR (MSP64029): 3(2-1)
Mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep fisiologi pada organisme air,
pengantar fisiologi sel, metabolisme, konsep homoestasi, proses fisiologi
sirkulasi, respirasi, pencernaan, osmoregulasi, hormon, bioenergi, dan
fisiologi adaptasi dan tingkah laku.
METODE ILMIAH (PIK64019): 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian metode ilmiah, prinsip
obyektifitas, empirisme dan rasional, pola berfikir ilustrasi, analisis dan
argumnetasi.
Penalaran deduktif, induksi, analogi, interpretasi, dan
ekstrapolasi. Perumusan masalah dan verifikasi data, metode penelitian
ilmiah. Teknik penulisan ilmiah (makalah dan skripsi).
BUDIDAYA PAKAN ALAMI (BDP64026): 3(2-1)
Mata kuliah Budidaya Pakan alami mengulas tentang pengertian budidaya
pakan alami, manfaat dan prospeknya serta bagaimana syarat-syarat dan
cara mengkultur pakan alami.
RANCANGAN PERCOBAAN (BDP64027); 2(2-0)
Mata kuliah Rancangan Percobaan memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa bagaimana memilih dan menggunakan rancangan percobaan
dengan benar, melaksanakan percobaan secara benar dan tepat, sehingga
memperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang benar dan tepat pula.
Materi ajar terdiri atas; pendahuluan, Rancangan Acak Lengkap, Rancangan
Acak Kelompok, Rancangan Bujur Sangkar Latin, Percobaan Faktorial
dengan pola acak lengkap dan kelompok, Rancangan Petak terbagi, serta
Analisis Peragam.

102
PARASIT DAN PENYAKIT IKAN (BDP64028): 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang permasalahan penyakit pada berbagai
organisme akuatik, baik pada kegiaan budidaya perairan, maupun di
lingkungan alaminya, penyebab terjadinya penyakit, cara diagnosa penyakit,
pengenalan penyakit bakterial dan cara penanggulangannya, pengenalan
penyakit viral dan cara penanggulangannya, pengenalan penyakit fungal
dan cara penanggulangannya, serta berbagai jenis penyakit pada ikan dan
organisme akuatik lainnya, sifat biologi, dan cara penanggulangannya.
MANAJEMEN KUALITAS AIR (BDP64029): 3(2-1)
Mata kuliah ini memaparkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
memperoleh kualitas air yang baik bagi budidaya organisme air, bagaimana
menjaga kualitas air tersebut, baik untuk kebutuhan budidaya maupun
recoveri dan pelestarian kondisi perairan agar layak sebagai tempat hidup
organisme.
METODE PENANGKAPAN IKAN (P) (PIT64029): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang berbagai metode
penangkapan ikan yang ada di seluruh dunia dari yang paling sederhana
sampai pada yang paling rumit sebagai dasar bagi mata kuliah-mata kuliah
lanjutan. Mahasiswa belajar tentang pengertian metode penangkapan ikan
dan beberapa istilah yang sering digunakan, klasifikasi metode
penangkapan ikan, berbagai metode penangkapan ikan dan prinsip
kerjanya, serta beberapa kriteria metode penangkapan ikan bertanggung
jawab berdasarkan CCRF.
PENGANTAR TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (P) (THP62023): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang ikan sebagai bahan pangan, komposisi
kimia, kualitas ikan dan parameternya, penanganan ikan segar,
pendinginan, pembekuan, penggaraman, pemindangan, pengeringan,
pengasapan, fermentasi, pengalengan ikan, diversifikasi dan pengolahan
hasil samping produk perikanan, pengolahan hasil perairan hewani non ikan,
dan pengolahan rumput laut.
LIMNOLOGI (P) (MSP62023): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang morfologi perairan tawar, tipe
distribusi dan sifat fisika kimia dan biologi perairan tawar, peranan cahaya
pola distribusi suhu, oksigen terlarut, karbondioksida dan gas-gas terlarut
lainnya, pH dan reduksi oksidasi. Siklus unsur hara berkaitan dengan proses
produktivitas perairan. Peranan bahan organik dan detritus serta dasardasar aspek biolimnologi.
BIOLOGI PERIKANAN (MSP65033): 4(2-2)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai biologi ikan serta spesies
lain dalam komunitas yang memberikan pengaruh terhadap sumber daya
sehingga mahasiswa dapat menerapkannya dalam memelihara
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kesetimbangan populasi ikan di suatu perairan, dimana penangkapan ikan
dilakukan
dengan
mengikuti
norma-norma
konservasi
dengan
mengusahakan hasil tangkapan yang paling menguntungkan secara lestari
dari tahun ke tahun.
REPRODUKSI IKAN (BDP65030): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang biologi
reproduksi, proses fisiologi reproduksi, dan metode pemijahan berbagai
organisme air (ikan, krustasea, gastropoda).
NUTRISI IKAN (BDP65031): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang nutrisi
dan kebutuhan nutrisi bagi ikan.
AQUASCAPE (BDP65032): 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang tujuan, manfaat dan ruang lingkup ilmu
aquascape, komponen penyusun, konsep pembuatan, pencahayan, jenis
dan penempatan tanaman dan ikan, kualitas media, Gas CO2 buatan, dan
cara penanganan masalah pertumbuhan alga dalam aquascape.
REKAYASA AKUAKULTUR (BDP65033): 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang jenis, ukuran, bentuk/model, dan
aplikasi wadah/peralatan akuakultur. Selainnya juga diuraikan syarat, cara
mengukur dan merencanakan lokasi pembangunan akuakultur. Demikian
halnya uraian cara desain, cara pelaksanaan hingga perhitungan dan
analisis kebutuhan bahan, tenaga dan peralatan serta biaya pelaksanaan
konstruksi akuakultur.
PERATURAN
DAN
IMPLEMENTASI
PERIKANAN
BUDIDAYA
(BDP65034): 2(2-0)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang
peraturan dan implementasi perikanan budidaya. Pembudidaya ikan sering
kali diperhadapkan dengan masalah pelanggaran hukum akibat kesalahan
penegolaan lahan, pengelolaan benih, penggunaan obat yang tidak
direkomendasikan, terjadinya kriminal hukum pidana, dan pelanggaran
undang-undang perdata yang berakibat tidak keluarnya legitimasi yang
merugikan pembudidaya ikan.
BUDIDAYA ABALONE (P) (BDP65035): 3(2-1)
Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa tentang wawasan
pengetahuan semua aspek tentang abalone mulai dari biologi (morfologi dan
anatomi), reproduksi, pembenihan, pembesaran/grow out, penerapan
bioteknologi, teknologi budidaya, Kelayakan pengembangan industri abalon
sampai dengan analisis usaha budidaya sehingga mahasiswa
memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan budidaya
abalone.
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BUDIDAYA RUMPUT LAUT (P) (BDP65036): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang biologi dan teknik budidaya rumput laut
sejak pembibitan hingga pemanenan. Aspek bioteknologi dalam
menghasilkan bibit rumput laut juga dibahas. Selain itu, metode budidaya
rumput laut dari berbagai Negara dengan penekanan system budidaya
rumput laut di Indonesia dikenalkan kepada mahasiswa.
BUDIDAYA LOBSTER (P) (BDP65037): 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pentingnya budidaya lobster, bioekologi
lobster, system pembenihan, teknik pembesaran, pakan lobster, penyakit
lobster dan penanganan, transportasi serta nilai ekonomi budidaya lobster.
TEKNOLOGI BAHAN DAN PRODUKSI PAKAN (BDP66038): 3(2-1)
Mata kuliah Teknologi Bahan dan Produksi Pakan ini mengemukakan
deskripsi tentang arti pentingnya pakan bagi ikan, bahan-bahan pakan ikan
dan fungsinya, sumber bahan baku pembuatan pakan, formulasi pakan,
teknik meramu dan membuat pakan buatan, pengujian mutu pakan,
penggunaan dan penyimpanan pakan, serta teknik pembuatan pakan yang
ramah lingkungan berbahan baku lokal.
MANAJEMEN AKUAKULTUR LAUT (BDP66039): 3(2-1)
Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan mahasiswa mengenai manajemen budidaya laut yang baik
sehingga mampu mengoptimalkan produksi secara berkelanjutan. Status
terkini dan tantangan budidaya laut di masa depan baik di tingkat
internasional, regional, dan lokal dibahas dalam mata kuliah ini.
MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (BDP66040): 3(2-1)
Muatan Mata Kuliah Biteknologi Akuakultur mencakup prospek bioteknologi
di bidang akuakultur, aplikasi bioteknologi pada bidang reproduksi
organisme akuatik, bidang nutrisi ikan, bidang kesehatan ikan, produksi bibit
makroalga, pengelolaan lingkungan akuakutur, menguraikan tentang
teknologi DNA rekombinan, metode transfer gen (transformasi), aplikasi
teknologi Genetically Modified Organisms dan Genetically Engineered
Microorganisms, serta menjelaskan tentang konsep keanekaragaman
hayati, etika riset, issu dan regulasi organisme transgenik.
MANAJEMEN KESEHATAN IKAN (BDP66041): 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang tujuan dan ruang lingkup manajemen
kesehatan ikan, dinamika dan perkembangan penyakit, epizootiologi
penyakit infeksi, pengelolaan lingkungan budidaya untuk kesehatan ikan,
biosekuriti dan tindakannya, eradikasi dan pencegahan penyakit,
immnostimulasi ikan, nutrisi dan kesehatan ikan, genetika dan kesehatan
ikan, karantina ikan sebagai program survailans.
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MANAJEMEN TATA LINGKUNGAN AKUAKULTUR (BDP66042): 3(2-1)
Pengelolaan lingkungan budidaya berbasis daya dukung lingkungan
sehingga diperoleh produktivitas yang optimal. Mata kuliah ini mencakup
materi tentang pengertian lingkungan perairan tawar, payau, dan laut yang
pengelolaannya dilakukan secara optimal, ramah lingkungan, dalam
kegiatan perikanan budidaya yang berkelanjutan.
BIOTEKNOLOGI AKUAKULTUR (P) (BDP66043): 3(2-1)
Muatan Mata Kuliah Biteknologi Akuakultur mencakup prospek bioteknologi
di bidang akuakultur, aplikasi bioteknologi pada bidang reproduksi
organisme akuatik, bidang nutrisi ikan, bidang kesehatan ikan, produksi bibit
makroalga, pengelolaan lingkungan akuakutur, menguraikan tentang
teknologi DNA rekombinan, metode transfer gen (transformasi), aplikasi
teknologi Genetically Modified Organisms dan Genetically Engineered
Microorganisms, serta menjelaskan tentang konsep keanekaragaman
hayati, etika riset, issu dan regulasi organisme transgenik.
BUDIDAYA KARANG (P) (BDP66043): 3(2-1)
Mata kuliah ini mempelajari potensi pengembangan usaha budidaya karang
di Indonesia, peraturan terkait kegiatan budidaya karang hias, jenis-jenis
karang yang dapat dibudidayakan sebagai karang hias, metode budidaya
karang hias, monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya, jenis-jenis penyakit
pada karang hias, pemanenan dan pemasaran hasil budidaya karang hias,
serta kelayakan usaha budidaya karang hias.
PENGEMBANGAN INDUSTRI AKUAKULTUR (BDP67045): 3(2-1)
Mata kuliah Pengembangan Industri Akuakultur mencakup materi tentang
pengertian, teknik, dan konsep pengembangan industri akuakultur di
lingkungan perairan tawar, payau dan laut, yang pengelolaannya dilakukan
secara optimal, ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan budidaya yang
berkelanjutan.
TECHNOPRENEURSHIP AKUAKULTUR (BDP67046): 2(1-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang tujuan, manfaat dan ruang lingkup ilmu
technopreneurship akuakultur, karakteristik, prinsip-prinsip pengembangan
produk/jasa, cara mencari ide, memulai bisnis dan mencari peluang usaha,
cara mendirikan usaha, menilai kebutuhan dalam pengembangan usaha,
konsep dan proses alih teknologi akuakultur terpadu, sistem pembiayaan
usaha, financial plan, konsep pemasaran dan pemasaran bauran, konsep
nilai waktu uang, dan bussiness plan akuakultur.
MANAJEMEN AKUAKULTUR PAYAU (BDP67047): 3(2-1)
Mempelajari manajemen akuakultur air payau dalam skala komersil dengan
pendekatan kesisteman, yang mencakup pemilihan komoditas budidaya,
penetapan lokasi, pengelolaan akuakultur, beberapa komoditas air payau
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pada beberapa tipe budidaya, perancangan usaha budidaya, serta konsep
akuakultur payau masa depan.
MANAJEMEN AKUAKULTUR TAWAR (BDP67048): 3(2-1)
Mempelajari manajemen akuakultur air tawar dalam skala komersil dengan
pendekatan kesisteman, yang mencakup pemilihan komoditas budidaya,
penetapan lokasi, pengelolaan akuakultur, beberapa komoditas air tawar
pada beberapa tipe budidaya, perancangan usaha budidaya, serta konsep
akuakultur tawar masa depan.
AMDAL PERAIRAN (P) (MSP65035): 3(2-1)
Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang dampak penting
suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan terhadap
lingkungan hidup dan sangat diperlukan dalam proses pengambilan
keputusan. Mata kuliah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
mencakup latar belakang munculnya AMDAL, kebijakan pembangunan,
pelingkupan, penentuan dampak penting dan besaran dampak,
pengumpulan data, metoda analisis dampak lingkungan, dan metoda
identifikasi prediksi serta evaluasi dampak.
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERIKANAN (P) (ABP63025): 2(2-0)
Mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan adalah mata kuliah yang
diajarkan pada tahun kedua (Semester III) untuk seluruh mahasiswa di
Jurusan/Prodi yang ada di FPIK UHO. Mata kuliah ini memberi gambaran,
penguasaan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang
pengembangan masyarakat yang berisikan metode dan teknik penyuluhan
dan komunikasi perikanan.
PRAKTEK KERJA LAPANG (BDP68049): 3
Adalah sebuah aktivitas kerja yang membekali mahasiswa untuk mengenal,
mengetahui, memahami aplikasi bidang ilmu perikanan khususnya budidaya
perairan di dunia kerja atau perusahaan/instansi yang bergerak dalam
kegiatan budidaya perairan selama jangka waktu 30 hari.
KKN (UHO68008): 4
Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Budidaya
Perairan yang telah menyelesaikan minimal 100 sks untuk dapat
mengimplementasikan ilmu di bangku perkuliahan di masyarakat khususnya
mayarakat pesisir.
SEMINAR (PIK68021): 1
Merupakan mata kuliah wajib non teori bagi mahasiswa Jurusan/Prodi
Budidaya Perairan yang telah menyelesaikan minimal 130 sks dan sebelum
melaksanakan pengambilan data skripsi. Seminar di Jurusan/PS. Agribisnis
Perikanan terdiri dari dua tahap, yaitu seminar proposal dan seminar hasil.
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SKRIPSI (PIK68022): 6
Merupakan mata kuliah non teori yang wajib diambil mahasiswa
Jurusan/Prodi Budidaya Perairan yang telah menyelesaikan minimal 130
sks. Mata kuliah ini diawali dengan pengajuan judul skripsi di tingkat
program studi atau jurusan.
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C.

Jurusan/Program Studi IKL

AGAMA ISLAM (UHO61001): 3 (2-1)
Al-Qur’an dan sains: kejadian hidup, kejadian manusia, kejadian bumi dan
alam semesta. Manusia dan agama: status dan fungsi manusia, tujuan dan
program hidup manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia,
macam-macam agama. Tinjauan terhadap agama selain Islam. Aqidah
islamiyah: Garis-garis besar ajaran Islam. Pengertian dan urgensi tauhid,
pembahasan tentang arkamuliman, manfaat beriman. Syari’ah islamiyah:
pengertian syari’ah islamiyah, sumber syari’ah islamiyah, mu’amalah. Akhlak
al-Islam: Pengertian akhlaq, akhlakul karimah, akhlakul madsumumah.
Capita selecta: sejarah Islam. Memahami aqidah dan sistem yang lahir dari
aqidah tersebut, memahami hakikat pemikiran dan kebangkitan serta
hubungan manusia, alam semesta dan kehidupan dengan sebelum dan
sesudah kehidupan.
AGAMA KATOLIK (UHO61001): 3 (2-1)
Peningkatan pemahaman konsep beriman dalam gereja, hidup mengereja
dan memasyarakat dalam rangka mengembangkan sikap-sikap mentalitas
pribadi seorang sarjana Katholik yang dapat membaktikan dirinya bagi
kepentingan masyarakat Indonesia sebagai ungkapan imannya.
AGAMA KRISTEN PROTESTAN (UHO61001): 3 (2-1)
Mengembangkan dasar-dasar penerapan iman Kristen untuk melengkapi
mahasiswa agar dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan ciptaan baru
Yesus Kristus. Meningkatkan tanggung jawab terhadap Allah melalui
kepekaan terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian
sebagai insan akademis dapat terjun ke masyarakat dengan pengabdian
yang didasarkan atas pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan Allah.
AGAMA HINDU (UHO61001): 3 (2-1)
Sejarah perkembangan agama Hindu, ketiga kerangka dasar agama Hindu:
tatwa (filsafat), susila (etika), yadya (ritual). Uraian tentang wada, dasar
keimanan agama Hindu, panca srada, dasar dan tujuan hidup manusia,
dharma sidharta, catur marga yoga, panca maha yadya, catur asram dan
catur warna.
AGAMA BUDHA (UHO61001): 3 (2-1)
Awal berdirinya agama Budha, epistemologi, kausalitas, ciri kehidupan,
karma kelahiran kembali moralitas dan etika, nirvana, percabangan dan ciri
khas masing-masing aliran, metafisika, ketuhanan dalam agama Budha,
kedudukan agama Budha dalam khasanah pengetahuan manusia, relevansi
agama Budha dengan zaman modern dan era pembangunan Indonesia.
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PANCASILA (UHO61002): 2(2-0)
Hakekat pancasila, filsafat pancasila, nilai-nilai pancasila, pendalaman
pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila, latihan menganalisis
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Repelita, latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan di
daerah.
BAHASA INDONESIA (UHO61004): 2(2-0)
Logika bahasa, penalaran deduktif dan induktif, jenis-jenis kata, ejaan yang
disempurnakan, pemilihan kata dan definisi, kalimat efektif, pengembangan
paragraph, dan teknik penulisan ilmiah.
BAHASA INGGRIS (UHO61005): 2(2-0)
Mahasiswa memahami tentang konsep pembelajaran bahasa Inggris secara
umum. Konsep bahasa Inggris tersebut meliputi kemampuan membaca
(reading), mendengar (listening), menulis (writing), dan berbicara (speaking).
KIMIA DASAR (UHO61008): 3(2-1)
Mahasiswa dapat memahami pengertian ilmu kimia, ruang lingkup ilmu
kimia, materi, klasifikasi materi dan atom, mendefinisikan larutan,
membedakan antara terlarut dan pelarut dalam suatu larutan, menjelaskan
beberapa konsentrasi larutan, dan menghitung konsentrasi larutan dalam
persen (%), M, m, x, dan ppm.
MATEMATIKA DASAR (UHO61010): 3(3-0)
Memahami vektor dan operasinya serta mampu menggunakannya dalam
situasi lain, memahami matriks dan operasi pada matriks, memahami
determinan dan invers matriks, memahami sistem persamaan linear,
bilangan real, fungsi dan grafiknya, limit dan fungsi kontnue, turunan,
integral serta mampu menerapkannya dalam masalah-masalah nyata .
FISIKA DASAR (PIK61009): 3(3-0)
Mata kuliah ini menerangkan tentang fisika dan pengukuran, kinematika,
dinamika dan energi, mekanika zat padat dan fluida, kalor dan
termodinamika, gelombang, listrik dan magnet, cahaya dan optik, fisika
radiasi.
PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK61014): 2(2-0)
Membahas pemahaman dasar tentang perikanan dan ilmu kelautan sebagai
suatu sistem dan secara umum terdiri dari komponen perikanan sebagai
sistem, sub sistem kelautan, sub sistem perairan tawar, sumberdaya ikan,
sub sistem perikanan tangkap, manajemen perikanan. sub sistem budidaya
perairan, sub sistem pengolahan hasil perikanan, sub sistem sosial ekonomi
perikanan, serta peraturan dan kebijakan perikanan.
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KEWARGANERAGAAN (UHO62003): 2(2-0)
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa berbagai konsep tentang
warga Negara, hak dan kewajiban warga Negara dan hubungan warga
Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara,
sehingga diperoleh gambaran sosok warga Negara yang baik, yang mampu
berpartisipasi aktif dalam segenap aspek pembangunan nasional.
WAWASAN KEMARITIMAN (UHO62007): 3(3-0)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengerti tentang kemaritiman
dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya, meliputi sejarah, nilai ekonomi,
sosial budaya maritim, pertahanan dan keamanan, sumberdaya hayati,
sains dan teknologi maritim, ancaman dan pencemaran, bencana dan
mitigasi.
TEKNOLOGI INFORMASI (UH062006): 2(1-1)
Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam hal pengenalan umum
tentang komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras serta penggunaan
sistem operasi windows. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki
keterampilan menggunakan tiga paket microsoft office yaitu microsoft word,
microsoft excel, dan microsoft power point, serta memahami tentang internet
yang mencakup browsing, searching,e-mail dan e-learning.
RENANG DAN SELAM DASAR (PIK62017): 3(1-2)
Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mempelajari olah raga air
khususnya dalam pengembangan potensi kemampuan selam, sejarah
penyelaman, pengertian umum selam, aspek medis selam, fisiologi
penyelaman, menjelaskan alat-alat selam dasar, macam-macam gerakan
dalam olah raga air serta hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara
mengatasi penyakit yang bisa terjadi dalam olah raga air.
PENGANTAR OSEANOGRAFI (MSP62016): 3(2-1)
Matakuliah ini mengajarkan tentang perkembangan pengetahuan tentang
oseanografi, pengenalan tentang beberapa parameter oseanografi yang
terbagi atas parameter fisik, kimia dan biologi serta geologi oseanografi.
Pengenalan masing-masing parameter meliputi pengertian, karakteristik,
penyebab dan dinamikanya serta hubungan antar parameter. Diajarkan pula
tentang metode pengamatannya dan penyajian hasil pengamatan
khususnya dalam kegiatan praktikum.
INSTRUMENTASI KELAUTAN (IKL62023): 3(2-1)
Menjelaskan tentang prinsip dan metode berbagai instrument yang umum
digunakan dalam survey, penelitian dan kegiatan kelautan.
AVERTEBRATA LAUT (IKL62024): 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian avertebrata air dan ilmu-ilmu
yang berkaitan dengan avertebrata air, menjelaskan tentang klasifikasi,
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morfologi dan anatomi, fisiologi, siklus daur hidup, cara makan dan
kebiasaan makan, tingkah laku reproduksi, peranan dan nilai ekonomi dari
filum-filum yang masuk pada hewan avertebrata air khususnya laut.
GEOLOGI LAUT (IKL62025): 2(2-0)
Mata Kuliah ini membahas mengenai laut dan asal usul Kehidupan,
Karakteristik kerak oseonografi, tektonik dan Vulkanisme, morfologi dasar
laut, hidrodinamis, sedimentasi dan terumbukarang, Sea-Level changes,
hidrothermal dan endapan mineral, geofisika marine, dan geomaritim.
IKTIOLOGI (PIK63025): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi
ikan; distribusi ikan secara geografis dan ekologis; anatomi ikan; kelas
Chondrichthyes dan Osteichthyes; dan ekologi ikan.
BOTANI LAUT (IKL63026): 3(2-1)
Dalam matakuliah ini mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang
tumbuhan laut yang meliputi tumbuhan laut tingkat rendah yaitu jamur laut
(marine fungi), algae mikroskopis, makroalgae (rumput laut), tumbuhan laut
tingkat tinggi (lamun), hingga tumbuhan rawa asin dan tumbuhan
angiospermae (coastal sand dune plant) serta pemanfaatannya secara
umum.
SELAM SCUBA (IKL63027): 2(2-0)
Menerangkan teori dan praktek mengenai macam dan teknik penyelaman
diperairan dangkal dan dalam, pengenalan dan perakitan alat selam scuba,
pengenalan lingkungan penyelaman, teknik penyelaman (entry, turun dan
naik saat menyelam, teknik buoyensi, teknik equalizing), kode-kode
penyelaman, pengetahuan dasar mengenai selam emergensi (penyakit,
hewan berbahaya, tindakan P3K) dan teknik pengambilan data di bawah air.
AKUSTIK KELAUTAN (IKL63028): 3(2-1)
Menjelaskan mengenai perkembangan akustik kelautan mulai dari
gelombang suara dalam air, identifikasi dasar perairan, identifikasi dan
densitas biota laut, tingkah laku biota dan sampai ledakan bawah air.
BIOLOGI LAUT (IKL63028): 3(2-1)
Mempelajari pengertian dan sejarah Biologi Lau. Pengantar lingkungan,
topografi dan kondisi perairan laut. Proses kimia dan fisika dalam perairan
laut. Distribusi organisme dan proses biologi (migrasi dan adaptasi), proses
bioreproduksi, hubungan antar organisme laut (komensalisme, mutualisme,
parasitisme, predasi dan anabolisme),
keanekaragaman organisme
planktonik, nekton dan bentik, proses biologi organisme pada ekosistem
vegetasi laut (lamun dan rumput laut), proses biologi organisme di daerah
pantai berbatu, pantai berpasir, dan pantai berlumpur. Proses biologi
organisme pada ekosistem mangrove dan estuary.
Proses biologi
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organisme pada ekosistem terumbu karang, Proses biologi organisme
pada ekosistem laut dalam.
OSEANOGRAFI KIMIA (OSE63026): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini menerangkan tentang aspek kimiawi perairan laut,
sistem karbonat di laut, pengasaman laut (ocean acidification), kelarutan
gas-gas di laut (selain CO2), padatan tersuspensi di laut, nitrat dan fosfat di
laut, eutrofikasi di laut, bahan organik di laut, polutan kimia di laut, dan
toksikologi perairan.
OSEANOGRAFI FISIK (OSE63025): 3(2-1)
Menerangkan tentang karakteristik fisik dari perairan laut serta fenomenafenomena fisik yang terjadi di lautan dan perairan pesisir (seperti cahaya,
gelombang, pasang surut, upwelling maupun sirkulasi massa air).
EKOLOGI PERAIRAN (PIK63018): 3(2-1)
Mata kuliah ini merupakan dasar pengenalan mahasiswa terhadap
pentingnya ekosistem perairan, pentingnya ekosistem perairan, dan faktorfaktor yang mempengaruhi ekosistem parairan, serta proses-proses yang
terjadi pada ekosistem perairan.
METODE ILMIAH (PIK64019): 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian metode ilmiah, prinsip
obyektifitas, empirisme dan rasional, pola berfikir ilustrasi, analisis dan
argumnetasi.
Penalaran deduktif, induksi, analogi, interpretasi, dan
ekstrapolasi. Perumusan masalah dan verifikasi data, metode penelitian
ilmiah. Teknik penulisan ilmiah (makalah dan skripsi).
EKOLOGI LAUT (IKL64030): 3(2-1)
Menerangkan tentang ekosistem di perairan tropis (Laut dalam,
Hidrothermal vent), nekton bahari, ekosistem khas perairan tropis
(Mangrove, lamun dan terumbu karang), interaksi antara ekosistem dengan
biota dan lingkungannya, interaksi antara tiga ekosistem khas perairan tropis
dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem di laut.
PLANKTONOLOGI (PIK64030): 3(2-1)
Mata kuliah planktonologi adalah mata kuliah pilihan pada Program Studi
Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) yang dirancang untuk menambah
wawasan mahasiswa untuk penguasaan kompetensi dasar plankton yang
menyangkut, pemahaman umum, faktor biologi dan ekologi, klasifikasi
plankton, penjelasan biologi dan ekologi pada beberapa phylum
phytoplankton, penjelasan biologi ekologi zooplankton, pola reproduksi,
penyebaran, adaptasi dan semua aspek lingkungan yang berkaitan dengan
plankton. Termasuk fenomeda redtides dan kaitan antara phytoplankton dan
global warming.
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SEDIMENTOLOGI LAUT (IKL64031): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada
mahasiswa yang berhubungan dengan sedimen dilaut. Mata kuliah ini
diawali dengan materi Pendahuluan yang memberikan pembahasan
mengenai meliputi perkembangan ilmu sedimentologi dan hubungannya
dengan ilmu lainnya. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan mengenai
batuan sedimen, karakteristik sedimen serta proses pembentukan dan
pengendapan sedimen dilaut. Mahasiswa juga memperoleh pengetahuan
mengenai sedimen dilaut, proses erosi pantai dan sedimentasi, serta
sedimen sebagai indikator pencemaran. Mahasiswa akan memperoleh
pengetahuan dan keterampilan mengenai metode pengambilan sampel
sedimen di laut.
MIKROBIOLOGI LAUT (IKL64032): 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang ruang lingkup mikrobiologi dalam
perairan laut, sistematika dan taksonomi mikroba, interaksi dan metabolisme
mikroba, uraian khusus tentang bakteri dan arkhea, fungi, dan virus, ekologi
mikroba dalam perairan laut, genetik dan rekayasa mikroba perairan laut,
serta pengendalian mikroba yang merugikan.
PENCEMARAN LAUT (IKL64033): 3(2-1)
Mempelajari tentang konsep pencemaran laut, sumber dan karakteristik
bahan pencemar, proses yang dialami bahan pencemar di dalam perairan
laut, dampak pencemaran terhadap ekosistem laut dan indikasinya, konsep
dasar tentang pendugaan bahan pencemar, dan konsep-konsep
pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan laut.
REMOTE SENSING KELAUTAN (IKL64034): 3(2-1)
Memberikan pemahaman tentang konsep dasar remote sensing kelautan,
unsure-unsur remote sensing, system remote sensing, data remote sensing,
nilai spectral objek, sensor multispectral, Digital image processing,
prinsipocean colour dan infra merah thermal.
KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK65020): 2(1-1)
Mata kuliah ini keberadaannya sangat diperlukan untuk membangun jiwa
dan karakter wirausaha bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan.
Mata kuliah ini membahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari
kewirausahaan khususnya dalam pengembangan potensi pesisir, pengertian
umum wirausaha, kepemimpinan wirausaha, gagasan usaha/ide usaha,
prospek pengembangan potensi pesisir, profil wirausaha perikanan sukses,
strategi bisnis, penyusunan profil dan praktek simulasi BMC.
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (IKL65035): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar SIG, mampu
menghubungkan faktor-faktor lingkungan laut dalam SIG untuk eksplorasi
sumberdaya perikanan dan kelautan. Kuliah ini meliputi : Sejarah
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perkembangan, definisi, lingkup dan konsep dasar SIG, Data, informasi
dan sistem, Dunia nyata dan SIG, Basis data dan manajemen data,
Perangkat lunak dan keras SIG, Integrasi data dalam SIG dan analisis data
dalam SIG untuk eksplorasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
HUKUM LAUT (IKL65036): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas konsep dasar hukum laut, sejarah dan
perkembangan hukum laut, Konvensi Den-Haag Tahun 1930 dan Jeneva
Tahun 1958, Konvensi Internasional Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982), laut
wilayah dan jalur tambahan, konsep archipelago state, zona ekonomi
eksklusif (ZEE), landas kontinen dan laut bebas, perikanan dan konservasi
perikanan di laut bebas, hukum lingkungan laut internasional (marine
environtment), undang-undang di bidang kelautan, perikanan, pesisir dan
pulau-pulau kecil, desentralisasi pengelolaan laut di era reformasi, serta
studi sasus.
KORALOGI (IKL65037): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini dijelaskan dan diuraikan tentang bioekologi hewan
karang, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kerusakan.
Bentuk dan tipe terumbu karang, fungsi terumbu karang bagi lingkungan dan
manusia, pengelolaan terumbu karang, penyakit karang, reproduksi karang,
teknik pengambilan data karang.
DINAMIKA PANTAI (IKL65038): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini diuraikan pengertian dasar tentang perilaku dinamika
pantai, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Juga dibahas mengenai
morfologi pantai, proses-proses angkutan sedimen di pantai, perubahan
garis pantai dan model perubahan garis pantai.
PENGOLAHAN DATA KELAUTAN (IKL65039): 3(2-1)
Memberikan pemahaman tentang cara mengembangkan pola berpikir
kuantitatif melalui perhitungan secara teknis dalam penelitian dibidang
kelautan. Teknik-teknik statistik yang relevan, jenis-jenis statistika, penyajian
data, penelitian kuantitatif, statistika inferensial, penafsiran parameter dan
pengujian hipotesis, pengujian perbedaan rata-rata, analisis varians yang
digunakan dalam bidang kelautan.
METODE PENGAMBILAN CONTOH (IKL65034): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang metode pengambilan contoh dalam hal
alat/instrumen yang digunakan, prosedur pengambilan contoh, karakter dan
prinsip pengambilan, penentuan lokasi pengambilan dan teknik pengawetan
contoh.
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MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (IKL66040):
3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang mitigasi bencana dan adaptasi
perubahan iklim, diantaranya; defenisi dan konsep perubahan Iklim serta
faktor pemicunya , tekanan dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir
dan PPK, coastal community resilience dan adaptasinya, pemodelan
perubahan iklim di wilayah pesisir dan PPK, kajian kerentanan bencana di
wilayah pesisir dan PPK, mitigasi bencana di wilayah pesisir dan PPK,
sistem penanggulangan bencana, konsep Pengurangan Risiko Bencana
pesisir dan PPK, penyelenggaraan penanggulangan bencana pesisir dan
PPK, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di wilayah
pesisir dan PPK, pemetaan daerah rawan bencana berbasis komunitas.
KAWASAN KONSERVASI LAUT (IKL66041): 3(3-0)
Pada mata kuliah ini dijelaskan pengertian konservasi, sejarah
perkembangan konservasi , pengembangan pembangunan dan masalah
diwilayah pesisir dan laut Indonesia, kebijakan dan strategi pembangunan
nasional, wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Selain itu, diuraikan
pula fungsi sumberdaya perairan, tipe ekosistem perairan laut dangkal dan
eksploitasi sumberdaya hayati laut, serta tipe kawasan konservasi, analisis
parameter dan kriteria penentuan kawasan konservasi laut.
EKOLOGI KUANTITATIF (MSP66038): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai interaksi antara komponen biotik dan
abiotik dalam ekosistem perairan, biota-biota penghuni habitat dari
ekosistemnya, serta interaksi dengan lingkungan yang membentuk sistem
ekologis yang khas. Untuk dapat menggali informasi yang terkandung di
dalam sistem ekologis, kita diperhadapkan dengan data yang besar dan
kompleks, serta harus mengambil informasi dan menarik kesimpulan dari
data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih
kuantitatif dengan mengarah pada konsep-konsep dasar ekologi dan
aplikasinya.
BIOPROSPEKSI KELAUTAN (IKL66042): 3(2-1)
Mata kuliah yang membahas tentang eksplorasi dari potensi
biota/organisme laut yang dapat dimanfaatkan sebgaai bahan baku untuk
industri pangan, energi, farmasi, kosmetik, penyakit pada ikan, dll. Selian itu,
pada mata kuliah ini dilengkapi dengan analisis peranan biota/organisme
laut dalam bioteknologi.
EKSPLORASI SUMBERDAYA LAUT (IKL66043): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang observasi sumberdaya hayati laut yang
memiliki nilai ekologis maupun ekonomi dan pemanfaatan teknologi dalam
kegiatan eksplorasi sumberdaya hayati laut serta menganalisis potensi
sumberdaya hayati laut untuk dieksploitasi, dibudidaya, direhabilitasi dan
dapat dimanfaatkan jasa dari sisi ekologinya.
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TEKNOLOGI REHABILITASI PESISIR DAN LAUT (IKL66043): 3(2-1)
Matakuliah ini membahas pengertian rehabilitasi sumberdaya pesisir dan
laut, karakteristik rehabilitasi sumberdaya pesisir dan laut, penyebab
kerusakan sumberdaya pesisir dan laut, penanggulangan pencemaran
akibat degradasi fisik dan habitat, penanggulangan erosi pantai,
Penanggulangan kerusakan estuari, penanggulangan pencemaran kimia
dan beberapa aspek teknologi rehabilitasi sumberdaya pesisir (restocking,
transplantasi, artificial reef, reboisasi).
EKOWISATA BAHARI (IKL66045): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang manajemen
ekowisata bahari, spektrum (karakteristik) ekowisata bahari, potensi wisata
bahari, permasalahan dan strategi pengembangan ekowisata bahari,
langkah-langkah dasar untuk membangun partisipasi lokal dalam
pengembangan ekowisata bahari, diagnosa ekowisata dan pedoman
perencanaan kawasan ekowisata yang dilindungi.
MARINEKULTUR (P) (IKL64046): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini menjelaskan tentang komponen akuakultur yang terdiri
dari ikan, air, wadah, dan serta hubungan antara komponen tersebut,
prinsip-prinsip yang, mendasari peningkatan produktivitas perairan dan
pengelolaan akuakultur yang berorientasi kepada keuntungan dan
keberlanjutan, mulai skala unit terkecil hingga kawasan akuakultur. Selain
itu, diuraikan pula manajemen budidaya laut, meliputi pemilihan komoditas,
lokasi dan konstruksi, produksi komoditas penting, isu dan permasalahan
pada komoditas akuakultur laut.
SELAM ILMIAH (IKL66047): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini dijelaskan tentang penyelaman ilmiah yang meliputi
antara lain jenis-jenis kegiatan yang termasuk selam ilmiah, teknik dan
keahlian yang harus dimiliki seorang penyelam ilmiah, peralatan yang
dibutuhkan dalam penyelaman ilmiah, aplikasi kegiatan bawah air terhadap
kegiatan pengembangan ilmu bawah air (under water scientific diving), dan
teknik pengambilan data biologi.
GENETIKA ORGANISME LAUT (IKL64048): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini diuraikan tentang prinsip, konsep, sejarah
perkembangan keilmuan, dan metode sistematis yang digunakan untuk
merekonstruksi kekerabatan evolusioner antar taksa biota laut. Tahapantahapan dalam karakterisasi biota laut, mulai dari deskripsi, klasifikasi,
hingga analisis numerik/kuantitatif untuk menafsirkan kekerabatan
(kladogram) akan diurai pada perkuliahan ini.
FISIOLOGI ORGANISME LAUT (IKL64049): 3(2-1)
Mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep fisiologi pada organisme laut,
pengantar fisiologi sel, metabolisme, konsep homoestasi, proses- fisiologi
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sirkulasi, respirasi, pencernaan, osmoregulasi, hormon, bioenergi, dan
fisiologi adaptasi dan tingkah laku.
PERENCANAAN KAWASAN BISNIS PERIKANAN (ABP64049): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini dipelajari tentang apa itu bisnis plan, tujuan bisnis plan,
perbedaan bisnis plan dan bisnis planning, format dan proses penyusunan
bisnis plan, perbedaan bisnis plan dan proposal bisnis, aspek yang perlu
diperhatikan dalam perencanaan bisnis, sumber modal, membuat usaha
baru, perencanaan pasar, perencanaan keuangan, presentasi dan
negoisasi, peranan usaha untuk sukses.
PARASIT DAN PENYAKIT ORGANISME LAUT (P) (IKL650050): 3(2-1)
Mata kuliah ini menguraikan tentang permasalahan penyakit pada berbagai
organisme akuatik, baik pada kegiaan budidaya perairan, maupun di
lingkungan alaminya, penyebab terjadinya penyakit, cara diagnosa penyakit,
pengenalan penyakit bakterial dan cara penanggulangannya, pengenalan
penyakit viral dan cara penanggulangannya, pengenalan penyakit fungal
dan cara penanggulangannya, serta berbagai jenis penyakit pada ikan dan
organisme akuatik lainnya, sifat biologi, dan cara penanggulangannya.
REKLAMASI PANTAI (P) (OSE65033): 3(2-1)
Mempelajari teori reklamasi pantai, akibat positif dan negative dari reklamasi
pantai, abrasi dan akresi pantai, teknologi yang digunakan reklamasi pantai.
EKOTOKSIKOLOGI LAUT (P) (IKL65051): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini dijelaskan tentang pengertian ekotoksikologi laut dan
ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya, menjelaskan tentang toksin,
prinsip-prinsip umum tentang toksikologi, evaluasi toksikologi, absorbsi,
distribusi dan ekskresi, mekanisme biotransformasi, proses-proses abiotik,
hidrolisis bahan-bahan organik, pengantar tentang prinsip-prinsip kerja
enzim, model transformasi total, estimasi dosisi, analisis statistik hubungan
dosisi-pengaruh, hewan perairan dan toksikan dan tumbuhan air dan
toksikan.
KAJIAN STRATEGI LINGKUNGAN (P) (IKL64052): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang perlunya pengelolaan lingkungan hidup
yang berdasar perundang-undangan. Selanjutnya memberikan defenisi
tentang pengertian, manfaat dan tahapan proses pengelolaan lingkungan
terutama bagi lingkungan laut. Bagaimana Menyusun Dokumen Kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi berbagai keperluan di wilayah
pesisir, laut dan pulau kecil, serta keterkaitannya dengan dokumen lainnya
seperti dokumen Rencana Zonasi dan dokumen AMDAL.
SURVEY HIDRO-OSEANOGRAFI (P) (OSE67042): 3(2-1)
Mempelajari tujuan dan manfaat survey hidrologi laut khususnya dalam
pengembangan potensi laut, pengertian umum hidrologi laut,
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pengembangan survey hidrologi laut, pengelompokan kegiatan survey
hidrologi laut, survey hidrologi laut monitoring pelayaran, tahap-tahap
pelaksanaan survey hidrologi laut, penentuan garis pantai, pemrosesan
data, koreksi surutan, penyajian data, peralatan survey hidrologi laut,
pasang surut dan pengukurannya, pemeruman dan kartografi kelautan.
E-BISNIS (P) (ABP67048): 3(2-1)
Pengenalan umum tentang komputer, perangkat lunak dan perangkat keras
serta
penggunaan
sistem
operasi
windows.
Sebagai
materi
kompetensi, mahasiswa diberikan keterampilan penggunaan tiga paket
Microsoft office, yaitu Microsoft word, Microsoft exel, Microsoft power point.
Pada bagian akhir diberikan pengenalan tentang internet yang mencakup
browsing, serching serta E-mail dan E-learning.
PEMETAAN DAN TATA RUANG PESISIR DAN LAUT (P) (IKL66054): 3(21)
Pada mata kuliah ini dijelaskan pentingnya tata ruang dalam perencanaan
wilayah, kebijakan perencanaan tata ruang, konsep daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup (D3TLH), aplikasi D3TLH dalam perencanaan
ruang laut: budidaya, wisata, pelabuhan, arahan ruang RTRW, arahan
pemanfaatan ruang RZWP3K, sumber data tata ruang, prinsip interpolasi
data lapangan, teknik interpolasi berbasis SIG, analisis kesesuaian lahan
berbasis SIG, seperti: kawasan budidaya laut, kawasan kawasan pariwisata
bahari, kawasan perikanan tangkap, penentuan kawasan konservasi (zona
inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas).
FARMAKOLOGI LAUT (P) (IKL66054): 3(2-1)
Mata kuliah Farmakologi laut akan membahas tentang pengertian dan
cakupan senyawa bahan alam, pengelompokan senyawa-senyawa bahan
alam berdasarkan jalur pembentukannya yaitu jalur asetat mevalonat, asetatmalonat, shikimat dan gabungan asetat-malonat dengan shikimat, biogenesis
dan biosintesis, serta mengkaji manfaatnya dalam dunia farmasi. Selain itu,
mata kuliah ini pun mempelajari tentang tehnik-tehnik pemisahan senyawa
bahan dengan menggunakan berbagai tehnik terutama ekstraksi dan
kromatografi. Selanjutnya akan dikaji pula jenis-jenis biota laut yang dapat
digunakan sebagai bahan baku farmasi, kandungan senyawa bioaktif serta
kajian zat makro dan mikronutrien biota laut dan perannya terhadap
Kesehatan dan metode-metode pengujian farmakologi.
KKN (UHO68008): 4
Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Kelautan
yang
telah
menyelesaikan
minimal
100
sks
untuk
dapat
mengimplementasikan ilmu di bangku perkuliahan di masyarakat khususnya
mayarakat pesisir.
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SEMINAR (PIK68021): 1
Merupakan mata kuliah wajib non teori bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu
Kelautan yang telah menyelesaikan minimal 130 sks dan sebelum
melaksanakan pengambilan data skripsi. Seminar di Jurusan/PS. Agribisnis
Perikanan terdiri dari dua tahap, yaitu seminar proposal dan seminar hasil.
SKRIPSI (PIK68022): 6
Merupakan mata kuliah non teori yang wajib diambil mahasiswa
Jurusan/Prodi Ilmu Kelautan yang telah menyelesaikan minimal 130 sks.
Mata kuliah ini diawali dengan pengajuan judul skripsi di tingkat program
studi atau jurusan.
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D.

Jurusan/Program Studi ABP

PENDIDIKAN AGAMA (UHO61001): 3(2-1)
Al-Qur’an dan Sains : Kejadian hidup, kejadian manusia, kejadian bumi dan
alam semesta. Manusia dan Agama : Status dan fungsi manusia, tujuan dan
program hidup manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia,
macam- macam agama. Tinjauan terhadap agama selain Islam. Aqidah
Islamiyah : Garis-garis besarajaran Islam. Pengertian dan urgensi Tauhid,
pembahasan tentang arkamuliman,manfaat beriman. Syari’ah Islamiyah:
Pengertian syari’ah islamiyah, sumber syari’ah islamiyah, mu’amalah.
Akhlak al-Islam: Pengertian akhlaq, akhlakul karimah, akhlakul
madsumumah. Capita selecta : Sejarah Islam. Memahami aqidah dan
sistem yang lahir dari aqidah tersebut, memahami hakikat pemikiran dan
kebangkitan serta hubungan manusia, alam semesta dan kehidupan
dengan sebelum dan sesudah kehidupan.
AGAMA KATOLIK (UHO61001): 3(3-0)
Peningkatan pemahaman konsep beriman dalam gereja, hidup mengereja
dan memasyarakat dalam rangka mengembangkan sikap-sikap mentalita
pribadi seorang sarjana Katholik yang dapat membaktikan dirinya bagi
kepentingan masyarakat Indonesia sebagai ungkapan imannya.
AGAMAKRISTENPROTESTAN(UHO61001): 3(3-0)
Mengembangkan dasar-dasar penerapan iman Kristen untuk melengkapi
mahasiswa agar dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan ciptaan baru
Yesus Kristus. Meningkatkan tanggung jawab terhadap Allah melalui
kepekaan terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian
sebagai insan akademis dapat terjun kemasyarakat dengan pengabdian
yang didasarkan atas pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan Allah.
AGAMA HINDU (UHO61001): 3(3-0)
Sejarah perkembangan Agama Hindu, Ketiga kerangka dasar Agama Hindu:
tatwa (filsafat), susila (etika), yadya (ritual). Uraian tentang wada, dasar
keimanan Agama Hindu, pancasrada, dasar dan tujuan hidup manusia,
dharma sidharta, catur margayoga, panca mahayadya, catur asram dan
caturwarna.
AGAMA BUDHA (UHO61001): 3(3-0)
Awal berdirinya Agama Budha, epistemologi, kausalitas, ciri kehidupan,
karma kelahiran kembali moralitas dan etika, nirvana, percabangan dan ciri
khas masing-masing aliran, metafisika, ketuhanan dalam Agama Budha,
kedudukan Agama Budha dalam khasanah pengetahuan manusia, relevansi
Agama Budha dengan zaman modern dan era pembangunan Indonesia.
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PANCASILA (UHO61002): 2(2-0)
Hakekat Pancasila, Filsafat Pancasila, Nilai-nilai Pancasila, Pendalaman
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Latihan menganalisis
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan Pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Repelita, Latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan di
daerah.
BAHASA INDONESIA (UHO61004): 2(2-0)
Logika bahasa, Penalaran deduktif dan induktif, jenis-jenis kata, ejaan yang
disempurnakan, pemilihan kata dan definisi, kalimat efektif, pengembangan
paragraph, dan teknik penulisan ilmiah.
BAHASA INGGRIS (UHO61005) : 2(2-0)
Mempelajari tentang part of speech, tenses, active passive, question tag,
degrees of comparison, ellipsis, preference.
PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK61014): 2(2-0)
Membahas pemahaman dasar tentang perikanan dan ilmu kelautan sebagai
suatu sistem dan secara umum terdiri dari komponen perikanan sebagai
sistem, sub sistem kelautan, sub sistem perairan tawar, sumberdaya ikan,
sub sistem perikanan tangkap, manajemen perikanan. sub sistem budidaya
perairan, sub sistem pengolahan hasil perikanan, sub sistem sosial ekonomi
perikanan, serta peraturan dan kebijakan perikanan.
SOSIOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN (ABP61022): 3(2-1)
Mengemukakan pengertian wilayah pesisir, masyarakat pesisir,
kebudayaan, sosiologi dan sosiologi pesisir, prespektif sosiologi tentang
ekonomi masyarakat pesisir, keterletakan perilaku ekonomi dalam hubungan
aspek
budaya dalam tindakan ekonomi
sosial masyarakat pesisir,
masyarakat pesisir, moral ekonomi dan tindakan ekonomi.
PENGANTAR AGRIBISNIS PERIKANAN (ABP61023): 3(2-1)
Pengertian agribisnis, ruang lingkup agribisnis, penerapan fungsi
manajemen dalam sistem agribisnis perikanan. Kelembagaan agribisnis;
kelembagaan pemasaran, tenaga kerja, pengolahan/agroindustri, dan
manajemen bahan baku. Peranan pembinaan mutu hasil perikanan,
dinamika permintaan pasar, industri perikanan dan industri pesaing,
pembangunan agribisnis, permasalahan agribisnis, agribisnis perikanan
tangkap, agribisnis budidaya perikanan, keterkaitan antara perikanan dan
Industri.
PENGANTAR ILMU EKONOMI (ABP61024): 2(2-0)
Membahas konsep analisis ekonomi dari proses produksi dan hubunganhubungan sosial dalam produksi perikanan, hubungan antara faktor-faktor
produksi, antara produksi dan hasil produksi dan antara beberapa hasil
produksi dalam suatu proses produksi (ekonomimikro) sehingga dapat
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menganalisis, menginterpretasikan
dan menghubungkan persoalan
elemen makro seperti pendapatan hasil, konsumsi industri lapangan
kerjadan pembangunan ekonomi.
KEWARGANEGARAAN (UHO62003): 2 (2-0)
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep
tentang warga Negara, hak dan kewajibanwarga Negara dan hubungan
warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara,
sehingga diperoleh gambaran sosok warga Negara yang baik, yang mampu
berpartisipasi aktif dalam segenap aspek pembangunan nasional.
TEKNOLOGI INFORMASI (UHO62006): 2 (2-0)
Memberikan
pengetahuan
kepada
mahasiswa
tentang
sejarah
perkembangan teknologi dan informasi (TI) memberikan keterampilan
kepada mahasiswa bagaimana membuat web.
WAWASAN KEMARITIMAN (UHO62007): 3(3-0)
Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah wawasan
kemaritiman, definisi maritime, kepulauan dan nusantara, mengetahui
sejarah kemaritiman Indonesia, aspek sosial dan budaya maritim Indonesia,
ekonomi maritim, zona ekonomi ekslusif, lingkungan maritim, ilmu dan
teknologi maritim, potensi dan mitigasi bencana di laut, pelayaran dan
aktivitas kenelayanan, dan polusi laut (marine pollution).
PENGANTAR OSEANOGRAFI (PIK62016): 3(2-1)
Memberikan pemahaman tentang definisi oseanografi, sejarah dan
perkembangan oseanografi, laut dan atmosfir, arus, gelombang, pasang
surut, suhu dan tekanan dan densitas. Kandungan kimia air laut, morfologi
dasar laut, sedimen laut, zona pelagis, zona benthik, produktivitas perairan
serta elnino dan la nina
RENANG DAN SELAM DASAR (PIK62017): 3(1-2)
Membahas tentang renang dan selam dunia, pengenalan teknik renang dan
pengantar selam dasar (skindiving) serta pengetahuan mengenai peralatan
selam,fisika selam, fisiologi, persyaratan kesehatan penyelaman, etika
penyelaman, aspekmedia, penyakit dekompresi, lingkungan penyelaman,
kehidupan laut dalam penyelaman,serta penanganan dalam keadaan
darurat dalam kegiatan penyelaman dan manfaat olahraga air (renang dan
selam).
PENGANTAR TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (THP62023): 3(2-1)
Mengajarkan tentang sifat ikan sebagai bahan pangan, mutu ikan segar dan
olahan, perubahan mutu dan penentuan mutu, pengolahan dan penanganan
pasca panen ikan dengan suhu rendah, suhu tinggi, penggaraman,
pengeringan pengasapan, fermentasi, pengolahan hasil sampingan dan
pengolahan rumput laut.
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METODE PENANGKAPAN IKAN (PIT62023): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang berbagai metode
penangkapan ikan yang ada di seluruh dunia dari yang paling sederhana
sampai pada yang paling rumit sebagai dasar bagi mata kuliah-mata kuliah
lanjutan. Mahasiswa belajar tentang pengertian metode penangkapan ikan,
dan beberapa yang sering digunakan, klasifikasi metode penangkapan ikan,
berbagai metode penangkapan ikan dan prinsip kerjanya, serta beberapa
kriteria metode penangkapan ikan bertanggung jawab berdasarkan CCRF
IKTIOLOGI (PIK63015): 3(2-1)
Menjelaskan tentang pengertian iktiologi dan ilmu-ilmu yang berhubungan
dengannya, menjelaskan tentang sistem integument, sistem rangka, sistem
otot/uratdaging, makanan dan pertumbuhan, sistem sirkulasi dan respirasi,
sistem ekskresi dan osmoregulasi, sistem saraf dan hormon, sistem
reproduksi dan embriologi, sistemikan, distribusiikan, ekologi ikan dan ikanikan ekonomis penting.
EKOLOGI PERAIRAN (PIK63018): 3(2-1)
Menjelaskan tentang pengertian dan konsep ekosistem, klasifikasi
jasad- jasad perairan tawar, faktor pembatas ekosistem tawar, tipe-tipe
ekosistem perairan tawar. Pengertian daerah dan topografi estuari, konsep
ekosistem estuari, habitat dalam lingkungan estuari, faktor fisika, kimia dan
biologi estuari, manfaat dan fungsi ekologis, ekonomi estuari. Lingkungan
dan Biota Laut, zonasi di Laut, Komunitas Lingkungan Laut, serta
produktivitas komunitas laut.
DASAR-DASAR AKUAKULTUR (BDP63025): 3 (2-1)
Mengajarkan tentang sejarah perkembangan akuakultur, definisi ruang
lingkup, tujuan dan peranan akuakultur, aspek akuakultur, spesies atau
komoditas akuakultur, system wadah produksi, kegiatan dan teknologi serta
permasalahan dan kendala akualkultur.
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERIKANAN (ABP63025): 3 (2-1)
Menjelaskan tentang pengertian penyuluhan dan ilmu-ilmu yang
berhubungand engannya, menjelaskan tentang sejarah penyuluhan, tujuan
dan peranan penyuluhan perikanan dalam perikanan, falsafah dan prinsipprinsip penyuluhan, sistem penyuluhan beserta komponen-komponennya,
sasaran penyuluhan perikanan, peranan penyuluh perikanan serta
organisasi penyuluhan perikanan, komunikasi dalam penyuluhan perikanan,
proses adopsi dan difusi inovasi perikanan, pendekatan atau strategi
pelaksanaan dan permasalahan penyuluhan.
EKONOMI MIKRO (ABP63026): 3(2-1)
Membahas dan mempelajari konsep dasar perilaku konsumen yang
mencakup :utility, permintaan dan elastisitas permintaan; prilaku produsen
(nelayan/petaniikan) mencakup fungsi pemasaran, elastisitas penawaran,
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fungsi biaya, bentuk-bentuk pasar, proses terjadinya harga; keseimbangan
dan distribusi pendapatan, teori pasar terapan dalam bidang perikanan.
PENGOLAHAN DATA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (ABP63027): 3(21)
Memberikan pemahaman tentang dasar-dasar pengolahan data sosial
ekonomi perikanan yang meliputi bahasa pemograman, pernyataan input
dan output, pernyataan kendali, teladan program, sub program dan fungsi,
kendali ke pernyataan alternatif, peubah berindeks, fungsi internal, berkas
data, teladan program lanjutan, grafik.
PEMASARAN HASIL PERIKANAN (ABP63028): 3(2-1)
Menjelaskan azas dan pengertian pemasaran yang diaplikasikan dalam
dunia perikanan, aplikasi teori penawaran dan permintaan dibidang usaha
perikanan; memahami permasalahan dan perbaikan lembaga-lembaga
pemasaran perikanan; analisis pemasaran perikanan; kontrol sistem
pemasaran perikanan.
ETIKA BISNIS PERIKANAN(ABP64029): 2 (2-0)
Memberikan pengetahuan mengenai prinsip dasar berbisnis, menerapkan
etika dalam menjalin hubungan kemitraan dan kerjasama bisnis.
Pelanggaran dan sanksi sosial bagi yang melanggar etika dan adab.
PERENCANAAN DAN EVALUASI PROYEK PERIKANAN (ABP64030):
3(2-1)
Definisi, siklus, tujuan serta kriteria proyek, análisis finansial dan ekonomi,
kriteria investasi, pemilihan alternatif dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan skala prioritas kegiatan proyek. Macam kriteria investasi,
perbandingan net B/C dengan NPV dan IRR, surplus ekonomi, konsumer
dan produsen surplus, shadow price, evaluasi proyek perikanan, penilaian
ekonomi dan finansial. Studi kasus pada industri perikanan.
EKONOMI MAKRO (ABP64031): 3(2-1)
Mempelajari dasar-dasar
analisis ekonomi makro yang
mencakup
pengertian, ruang lingkup ekonomi makro, output nasional, penentuan
pendapatan nasional, fungsi konsumsi, saving, investasi, pasar uang dan
pasar komodity serta kebijaksanaan fiskal dan moneter yang disertai dengan
contoh perhitungannya
EKONOMI SUMBERDAYA PERIKANAN(ABP64032): 3(2-1)
Membahas tentang konsep ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan
dalam bidang perikanan, bagaimana prinsip dasar ekonomi sumberdaya
ikan, pengelolaan sumberdaya pesisir yang optimal dan lestari melalui
evaluasi ekonomi dalam hal ini bukan hanya menilai barang yang dihasilkan
oleh sumberdaya alam tersebut tetapi bagaimana memberikan penilaian
terhadap jasa yang ditimbulkan oleh sumberdaya alam itu demi terwujudnya
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pembangunan yang berkelanjutan.
MANAJEMEN OPERASI USAHA PERIKANAN (ABP64033): 3(2-1)
Membahas tentang teori dan konsep ilmu manajemen dan menggambarkan
fenomena manajemen operasi agribisnis perikanan dan telaah terhadap
usaha usaha perikanan yang terkait dengan empiris kegiatan perekonomian.
EKONOMI PERIKANAN (ABP64034): 3(2-1)
Memahami pertumbuhan ekonomi, teori-teori ekonomi dalam bidang
perikanan, mencakup teori ekonomi mikro dan makro, teori suplay dan
demand produk perikanan, mekanisme pasar,faktor produksi untuk usaha
perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, perkembangan usaha perikanan
di Indonesia dan permasalahannya. Menjelaskan tentang pengertian dan
konsep ekosistem, klasifikasi jasad- jasad perairan tawar, faktor pembatas
ekosistem tawar, tipe-tipe ekosistem perairan tawar. Pengertian daerah dan
topografi estuari, konsep ekosistem estuari, habitat dalam lingkungan
estuari, faktor fisika, kimia dan biologi estuari, manfaat dan fungsi ekologis,
ekonomi estuari. Lingkungan dan biota Laut, zonasi di laut, komunitas
lingkungan laut, serta produktivitas komunitas laut.
HUKUM BISNIS PERIKANAN (ABP64036): 3(2-1)
Membahas tentang pengertian, sejarah, perkembangan pembangunan dan
masalah-masalah terkait dengan Undang-Undang dan Peraturan Perikanan
Internasional serta permasalahan dalam budidaya perikanan. Pedoman
internasional dalam budidaya perairan pesisir yang berkelanjutan: konvensi
Ramsar mengenai lahan basah,The Jakarta Mandate, International Codeof
Conductfor Responsible Fisheries-FAO, UNCLOS 1982, agenda 21. Sistem
hukum Eropa Kontinental (CivilLawSystem) dan Sistem Hukum Anglo
Saxon (Common LawSystem), sistem hukum indonesia. Delapan rezim
wilayah laut menurut Hukum Laut PBB. Sejarah perkembangan hukum di
Indonesia, sejarah peraturan daerah tentang perikanan, hak masyarakat
adat (tradisional), kelembagaan perikanan daerah, manajemen konflik
pengelolaan sumberdaya perikanan.
AKUNTANSI PERBANKAN (ABP64036): 3(2-1)
Proses pembukuan serta logika transaksi perbankan yang meliputi : pos-pos
neraca bank secara detail di sisi aktiva dan pasiva, equitas Bank,
pendapatan dan beban Bank, unsur-unsur / pos di luar neraca, logika
transaksi serta proses pembukuan pospos neraca di sisi aktiva dan pasiva,
perlakuan akuntansi ekuitas, perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan
beban, perlakuan akuntansi terhadap unsur-unsur di luar neraca.
KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK65020): 3(1-2)
Mata kuliah ini keberadaannya sangat diperlukan untuk membangun jiwa
dan karakter wirausaha bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan.
Mata kuliah ini membahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari
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kewirausahaan khususnya dalam pengembangan potensi pesisir, pengertian
umum wirausaha, kepemimpinan wirausaha, gagasan usaha/ide usaha,
prospek pengembangan potensi pesisir, profil wirausaha perikanan sukses,
strategi bisnis, penyusunan profil dan praktek simulasi BMC.
METODE ILMIAH (PIK65021): 2(1-1)
Mempelajari cara-cara melakukan penelitian ilmiah temasuk mernbuat
usulan penelitian. Pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan hasil
penelitian. Selain itu juga membahas proses penelitian secara umum, mulai
dari: penentuan masalah. Tinjauan pustaka, identifikasi variabel penelitian
percobaan, pengamatan dan pengumpulan data, interpretasi hasil analisis
percobaan dan tata cara penulisan karya ilmiah (skripsi) dan publikasi ilmiah
serta tata cara seminar.
KOMODITAS PERIKANAN (ABP65037): 3(2-1)
Memberikan pengetahuan tentang potensi sumberdaya alam perikanan
menurut jenis pada ekosistem mangrove, Lamun, Terumbu Karang dan
Perairan Laut Dalam. Memberikan pengetahuan tentang jenis komoditi
perikanan yang bernilai ekonomis penting, mengetahui nilai ekonomi dari
komoditi tersebut.
EKONOMI PRODUKSI PERIKANAN (ABP6543): 3(2-1)
Pendahuluan (produksi, sumber produksi input dan output, tinjauan status
ekonomi produksi), hubungan input-input (daya substitusi, efisiensi dan
kombinasi optimum, penyesuaian kombinasi optimum pada perubahan
harga), hubungan output-output (efisiensi dan kombinasi optimum),
hubungan input-output (fungsi produksi, elastisitas produksi, efisiensi teknis
dan ekonomis, praktek analisis fungsi produksi, konsumsi dan permintaan
(konsep konsumsi dan permintaan. Pengaruh pendapatan dan harga pada
konsumen, perubahan-perubahan pada kurva permintaan, penerimaan
marginal dan elastisitas harga dari permintaan), penawaran dan biaya
produksi (konsep penawaran dan biaya produksi, elastisitas penawaran,
penentuan harga pasar) biaya berganda dan revenue.
ANTROPOLOGI PERIKANAN (ABP65039): 3(2-1)
Pembahasanmengenai konsep dasar ilmu antropologi, sejarah dan fase
perkembangan, beberapa aliran pemahaman dari pendekatan antropologi,
sejarah proses perkembangan manusia, kebudayaan masyarakat dan
masyarakat pesisir termasuk hasil karya,benda-benda budaya, bentuk
kepribadian masyarakat pesisir, prilaku dan perkembangan teknologi, bagi
hasil dan peran juragan. Membangun masyarakat perikanan serta proses
perubahan sosial ekonomi, kearifan lokal,peran perempuan dalam
masyarakat perikanan.

127
MANAJEMEN BISNIS PERIKANAN (ABP65040): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan suatu bisnis perikanan,
sumber-sumber pendanaan, analisis finansial bisnis, dan strategi bisnis.
unsur pokok perikanan (pengertian pembiayaan, macam dan sumber modal,
modal kerja, modal tetap, depresiasi, likuiditas, solvabilitas dan reliabilitas).
SOSIOLOGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (P) (ABP65041):
3(2-1)
Mengemukakan pengertian wilayah pesisir, masyarakat pesisir,
kebudayaan, sosiologi dan sosiologi pesisir, prespektif sosiologi tentang
ekonomi masyarakat pesisir, keterletakan perilaku ekonomi dalam hubungan
aspek
budaya dalam tindakan ekonomi
sosial masyarakat pesisir,
masyarakat pesisir, moral ekonomi dan tindakan ekonomi.
e-BISNIS (ABP6648): 2(2-0)
Pengenalan umum tentang komputer, perangkat lunak dan perangkat keras
serta penggunaan sistem operasi windows. Sebagai materi kompetensi,
mahasiswa diberikan keterampilan penggunaan tiga paket Microsoftoffice,
yaitu Microsoft word, Microsoft exel, Microsoft powerpoint. Pada bagian akhir
diberikan pengenalan tentang internet yang mencakup browsing, serching
serta E-mail dan E-learning.
EKONOMETRIKA (ABP66042): 3(2-1)
Membahas arti dan kegunaan ekonometrika untuk menguji teori-teori
ekonomi dengan data empirik, membahas analisa-analisa dan model yang
digunakan dalam menguji kebenaran teori matematika ekonomi dengan data
empirik.
MANAJEMEN INDUSTRI PERIKANAN (ABP66043): 3(2-1)
Memberikan pemahaman tentang perspektif manajemen industri perikanan
yang berkesinambungan. Peran industri perikanan dalam pengelolaan
potensi perikanan kelautan, pengantar tentang industri perikanan tangkap,
industri budidaya, industri pakan, industri pengolahan ikan, industri
pariwisata dan industri kuliner perikanan. Pengertian industri, pentingnya
dalam pembangunan ekonomi, bidang-bidang manajemen industri, desain
struktur organisasi industri, perencanaan fisik industri, plant location and
plant lay-out, faktor Iingkungan kerja (work environment), perencanaan dan
pengendalian produksi, penelitian dan pengembangan produk, tujuan dan
fungsi pengendalian produk, meramalkan produksi dan penjualan,
perencanaan dan pengendalian budget, budget produksi dan manufaktur,
network planning.
PERDAGANGAN INTERNASIONAL (ABP66044): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup perdagangan
internasional, pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan
ekonomi, teori perdagangan internasional, perusahaan multinasional dan
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lingkungan internasional, kebijakan ekonomi dan perdagangan
internasional, prosedur dasar pembayaran internasional, sistem keuangan
internasional, neraca pembayaran internasional, globalisasi dan liberalisasi
perdagangan, peran perdagangan internasional dalam pertumbuhan
ekonomi, strategi dan manajemen bisnis internasional.
KELEMBAGAAN PERIKANAN (ABP66044): 3(2-1)
Mempelajari tentang definisi kelembagaan perikanan, jenis jenis
kelembagaan perikanan, peran kelembagaan/institusi dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat perikanan, peningkatan kapasitas pelaku
ekonomi perikanan
KOMUNIKASI BISNIS PERIKANAN (ABP66046): 3(2-1)
Membahas tentang bagaimana komunikasi dalam bisnis perikanan,
komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi media massa dalam bisnis,
model model komunikasi, efektivitas komunikasi, manajemen dan public
relation, komunikasi interpersonal dalam bisnis.
PERBANKAN& LEMBAGA ASURANSI (P) (ABP66047): 3(2-1)
Memberikan pengetahuan tentang fungsi, macam perbankan, prosedur
umum perkreditan, peranan dan permasalahan kredit dalam pembangunan
perikanan. Pengetahuan tentang lembaga asuransi, polis, klaim dan
peranan lembaga asuransi dalam sektor perikanan.
EKONOMI SYARIAH (P) (ABP66048): 3(2-1)
Mempelajari dasar-dasar
analisis ekonomi makro yang
mencakup
pengertian, ruang lingkup ekonomi makro, output nasional, penentuan
pendapatan nasional, fungsi konsumsi, saving, investasi, pasar uang dan
pasar komodity serta kebijaksanaan fiskal dan moneter yang disertai
dengan contoh perhitungannya.
EKONOMI SUMBERDAYA MANUSIA (ABP67047): 3(2 – 1)
Manajemen sumberdaya manusia : Pendahuluan (a. arti SDM, Konsep
manusia, Sejarah dan Siklus SDM; b. Sejarah munculnya MSDM; c.
Terminology MSDM; d. Pengertian MSDM; e. MSDM Secara Holistik) ;
Konsep dan Teori MSDM (a. Perkembangan konsep dan Teori MSDM; b.
Ruang Lingkup MSDM; c. Hubungan Antara SDA, SDM, dan SDB; d.
Perkembangan Pendekatan SDM, Tinjauan Mikro dan Makro);
Pembangunan Berwawasan Manusia; Pembangunan SDM; Kerja dan
Produktifitas Kerja; Organisasi Kerja; Budaya Kerja; Politik SDM; Hukum dan
Ketenaga Kerjaan; Psikologi Kerja; Hubungan Kerja; Etika dan Teologi;
Tindakan Afirmatif; Motivasi; Evaluasi SDM dan Kompensasi; Evaluasi dan
Penilaian Kinerja. Ekonomi Sumberdaya Manusia : Pengertian; Pokok
Bahasan dan Sasaran kajian Ekonomi Sumberdaya Manusia; Perencanaan
SDM; Pengadaan SDM; Pemeliharaan, Perawatan dan Perlindungan SDM;
Strategi Link and Match SDM.
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PERENCANAAN KAWASAN BISNIS PERIKANAN (ABP67048): 3(2-1)
Membahas tentang perlunya suatu perencanaan dalam membangun suatu
kawasan bisnis, tahapan dalam perencanaan kawasan bisnis perikanan,
aspek aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, faktor internal dan
eksternal, amdal.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KP (ABP67049 ): 3(2-1)
Membahas mengenai sejarah terbentuknya kementerian kelautan perikanan,
berbagai kebijakan dan arah kebijakan kelautan perikanan, strategi
pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan.
BISNIS MINA WISATA BAHARI (P) (ABP67050 ): 3(2-1)
Memberikan pengetahuan tentang bisnis wisata bahari, spektrum
(karakteristik) ekowisata bahari, potensi wisata bahari, permasalahan dan
strategi pengembangan ekowisata bahari, langkah-langkah dasar untuk
membangun partisipasi lokal dalam pengembangan ekowisata bahari,
diagnosa ekowisata dan pedoman perencanaan kawasan ekowisata yang
dilindungi.
KKN (UHO68008): 4
Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Agribisnis
Perikanan yang telah menyelesaikan minimal 100 sks untuk dapat
mengimplementasikan ilmu di bangku perkuliahan di masyarakat khususnya
mayarakat pesisir.
SEMINAR (PIK68021): 1
Merupakan mata kuliah wajib non teori bagi mahasiswa Jurusan/Prodi
Agribisnis Perikanan yang telah menyelesaikan minimal 130 sks dan
sebelum melaksanakan pengambilan data skripsi. Seminar di Jurusan/PS.
Agribisnis Perikanan terdiri dari dua tahap, yaitu seminar proposal dan
seminar hasil.
SKRIPSI (PIK68022): 6
Merupakan mata kuliah non teori yang wajib diambil mahasiswa
Jurusan/Prodi Agribisnis Perikanan yang telah menyelesaikan minimal 130
sks. Mata kuliah ini diawali dengan pengajuan judul skripsi di tingkat
program studi atau jurusan.
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E.

Program Studi THP

AGAMA (UHO61001): 3(3-0)
Al-Qur’an dan Sains: Kejadian hidup, kejadian manusia, kejadian bumi dan
alam semesta. Manusia dan Agama: Status dan fungsi manusia, tujuan dan
program hidup manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia,
macam- macam agama. Tinjauan terhadap agama selain Islam. Aqidah
Islamiyah: Garis-garis besar ajaran Islam. Pengertian dan urgensi Tauhid,
pembahasan tentang arkamul iman, manfaat beriman. Syari’ah Islamiyah:
Pengertian syari’ah islamiyah, sumber syari’ah islamiyah, mu’amalah.
Akhlak al-Islam: Pengertian akhlaq, akhlakul karimah, akhlakul
madsumumah. Capita selecta: Sejarah Islam. Memahami aqidah dan
sistem yang lahir dari aqidah tersebut, memahami hakikat pemikiran dan
kebangkitan serta hubungan manusia, alam semesta dan kehidupan
dengan sebelum dan sesudah kehidupan.
AGAMA KATOLIK (UHO61001): 3(3-0)
Peningkatan pemahaman konsep beriman dalam gereja, hidup mengereja
dan memasyarakat dalam rangka mengembangkan sikap-sikap mentalita
pribadi seorang sarjana Katholik yang dapat membaktikan dirinya bagi
kepentingan masyarakat Indonesia sebagai ungkapan imannya.
AGAMA KRISTEN PROTESTAN (UHO61001): 3(3-0)
Mengembangkan dasar-dasar penerapan iman Kristen untuk melengkapi
mahasiswa agar dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan ciptaan baru
Yesus Kristus. Meningkatkan tanggung jawab terhadap Allah melalui
kepekaan terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian
sebagai insan akademis dapat terjun ke masyarakat dengan pengabdian
yang didasarkan atas pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan Allah.
AGAMA HINDU (UHO61001): 3(3-0)
Sejarah perkembangan Agama Hindu, Ketiga kerangka dasar Agama Hindu:
tatwa (filsafat), susila (etika), yadya (ritual). Uraian tentang wada, dasar
keimanan Agama Hindu, panca srada, dasar dan tujuan hidup manusia,
dharma sidharta, catur marga yoga, panca maha yadya, catur asram dan
catur warna.
AGAMA BUDHA (UHO61001): 3(3-0)
Awal berdirinya Agama Budha, epistemologi, kausalitas, ciri kehidupan,
karma kelahiran kembali moralitas dan etika, nirvana, percabangan dan ciri
khas masing-masing aliran, metafisika, ketuhanan dalam Agama
Budha, kedudukan Agama Budha dalam khasanah pengetahuan manusia,
relevansi Agama Budha dengan zaman modern dan era pembangunan
Indonesia.
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PANCASILA (UHO61002): 2(2-0)
Hakekat Pancasila, Filsafat Pancasila, Nilai-nilai Pancasila, Pendalaman
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Latihan menganalisis
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan Pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Repelita, Latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan
di daerah.
BAHASA INDONESIA (UHO61004): 2(2-0)
Logika bahasa, Penalaran deduktif dan induktif, jenis-jenis kata, ejaan yang
disempurnakan, pemilihan kata dan definisi, kalimat efektif, pengembangan
paragraph, dan teknik penulisan ilmiah.
BAHASA INGGRIS (UHO61005): 2(2-0)
Mahasiswa memahami tentang konsep pembelajaran bahasa Inggris secara
umum. Konsep bahasa inggris tersebut meliputi kemampuan membaca
(reading), mendengar (listening), menulis (writing), dan berbicara (speaking).
FISIKA DASAR (UHO61009): 3(2-1)
Mata kuliah ini menerangkan tentang fisika dan pengukuran, kinematika,
dinamika dan energi, mekanika zat padat dan fluida, kalor dan
termodinamika, gelombang, listrik dan magnet, cahaya dan optik, fisika
radiasi.
KIMIA DASAR (UHO61008): 3(2-1)
Mahasiswa dapat memahami pengertian ilmu kimia, ruang lingkup ilmu
kimia, materi, klasifikasi materi dan atom, mendefinisikan larutan,
membedakan antara terlarut dan pelarut dalam suatu larutan, menjelaskan
beberapa konsentrasi larutan, dan menghitung konsentrasi larutan dalam
persen (%), M, m, x, dan ppm.
IKTIOLOGI (PIK63015): 3(2-1)
Kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar biologi dan ekologi ikan
meliputi klasifikasi dan ciri-ciri ikan, morfologi ikan, seksualitas, awal daur
hidup, perkembangan gonad, fekunditas, pertumbuhan, habitat, ruaya,
pemijahan, dan konservasi bidang perikanan.
PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK61014): 2(2-0)
Membahas pemahaman dasar tentang perikanan dan ilmu kelautan sebagai
suatu sistem dan secara umum terdiri dari komponen perikanan sebagai
sistem, sub sistem kelautan, sub sistem perairan tawar, sumberdaya ikan,
sub sistem perikanan tangkap, manajemen perikanan. sub sistem budidaya
perairan, sub sistem pengolahan hasil perikanan, sub sistem sosial ekonomi
perikanan, serta peraturan dan kebijakan perikanan.
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KEWARGANEGARAAN (UHO62003): 2(2-0)
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep
tentang warga Negara, hak dan kewajiban warga Negara dan
hubungan warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan
bela Negara, sehingga diperoleh gambaran sosok warga Negara yang baik,
yang mampu berpartisipasi aktif dalam segenap aspek pembangunan
nasional.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (UHO62006): 2(1-1)
Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam hal pengenalan umum
tentang komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras serta penggunaan
sistem operasi windows. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki
keterampilan menggunakan tiga paket microsoft office yaitu microsoft word,
microsoft excel, dan microsoft power point, serta memahami tentang
internet yang mencakup browsing, searching, e-mail dan e-learning.
WAWASAN KEMARITIMAN (UHO62007): 3(3-0)
Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah wawasan
kemaritiman, definisi maritime, kepulauan dan nusantara, mengetahui
sejarah kemaritiman Indonesia, aspek soSial dan budaya maritim Indonesia,
ekonomi maritim, zona ekonomi ekslusif, lingkungan maritim, ilmu dan
teknologi maritim, potensi dan mitigasi bencana di laut, pelayaran dan
aktivitas kenelayanan, dan polusi laut (marine pollution).
METODE PENANGKAPAN IKAN (PIT62023): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang berbagai metode
penangkapan ikan yang ada di seluruh dunia dari yang paling sederhana
sampai pada yang paling rumit sebagai dasar bagi mata kuliah-mata kuliah
lanjutan. Mahasiswa belajar tentang pengertian metode penangkapan ikan
dan beberapa istilah yang sering digunakan, klasifikasi metode
penangkapan ikan, berbagai metode penangkapan ikan dan prinsip
kerjanya, serta beberapa kriteria metode penangkapan ikan bertanggung
jawab berdasarkan CCRF.
PENGANTAR TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (THP62023): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang ikan sebagai bahan pangan, komposisi
kimia, kualitas ikan dan parameternya, penanganan ikan segar,
pendinginan, pembekuan, penggaraman, pemindangan, pengeringan,
pengasapan, fermentasi, pengalengan ikan, diversifikasi dan pengolahan
hasil samping produk perikanan, pengolahan hasil perairan hewani non ikan,
dan pengolahan rumput laut.
PENGANTAR OSEANOGRAFI (PIK62016): 3(2-1)
Membahas tentang perkembangan pengetahuan tentang oseanografi,
pengenalan tentang beberapa parameter oseanografi yang terbagi atas
parameter fisik, kimia dan biologi serta geologi oseanografi. Pengenalan
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masing-masing parameter meliputi pengertian, karakteristik, penyebab dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya serta hubungan antar parameter.
Diajarkan pula tentang metode pengamatannya dan penyajian hasil
pengamatan khususnya dalam kegiatan praktikum.
MIKROBIOLOGI DASAR (THP62024): 3(2-1)
Mempelajari dasar-dasar mikro biologi, berbagai struktur dan aktifitas sel,
nutrisi, pertumbuhan serta pentingnya berbagai kelompok utama jasad renik
(bakteri, kapang, khamir, protozoa, virus, alga biru) kerentanannya terhadap
perubahan kimia, fisika dan lingkungan serta peranan jasad renik di alam
terutama jasad renik di air.
BIOKIMIA DASAR (THP62025): 3(2-1)
Mempelajari arti dan peran biokimia pada lingkungan perairan dan bidang
akuakultur, metabolisme, proses fotosintesis, struktur lipid, karbohidrat, asam
amino dan protein, enzim dan kinetika enzim, bioenergetika, metabolisme
karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, asam nukleat, RNA dan
DNA.
STATISTIKA (UHO63012): 3(3-0)
Membahas pengertian dan dasar ilmu statistika, memperkenalkan dan
menjelaskan cara meringkas dan menyajikan data, cara menghitung ukuran
pemusatan data, cara menghitung ukurabn penyebaran data, menerangkan
hubungan antara dua peubah, mencari koefisien dan regresi dan
mengujinya, perancangan dan pomodelan rancangan acak lengkap serta
cara membacatabel ANOVA, menjelaskan penggunaan sebaran chi-kuadrat
untuk uji kebaikan dan uji kebebasan bagi data rasio.
SOSIOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN (ABP61022): 3(2-1)
Mengemukakan pengertian wilayah pesisir, masyarakat pesisir,
kebudayaan, sosiologi dan
sosiologi pesisir,
prespektif sosiologi
tentang
ekonomi masyarakat pesisir, keterletakan perilaku ekonomi
dalam hubungan sosialmasyarakat pesisir, aspek budaya dalam
tindakan ekonomi masyarakat pesisir, moral ekonomi dan tindakan
ekonomi dan pasar.
AVERTEBRATA AIR (PIK63024): 3(2-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai
defenisi, hubungan filogeni, klasifikasi, ciri umum, morfologi dan anatomi,
ekologi, metabolisme, fisiologi, tingkah laku, proses reproduksi dan
pemijahan serta peranan dalam ekosistem perairan dan nilai ekonomis dari
filum-filum pada hewan avertebrata air.
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ILMU PENGETAHUAN BAHAN PANGAN IKAN (THP63026): 2(2-0)
Mata kuliah ini mempelajari tentang pentingnya ruang lingkup ilmu
pengetahuan bahan baku hasil perikanan, potensi dan distribusi hasil
perikanan, karakteristik hasil perikanan, perubahan biokimia pasca mortem,
preparasi hasil perikanan, ikan pelagis, ikan tuna, perikanan salmon dan
sidat, perikanan, perikanan karang dan demersal, ikan air tawar, crustacea,
moluska, echonodermata dan coelenterata, flora hasil perairan.
PENANGANAN HASIL PERIKANAN (THP63027): 3(2-1)
Mempelajari tentang cara-cara penanganan hasil perikanan pada saat pasca
panen dan pasca produksi berdasarkan sifat-sifat fisiologi ikan. Penanganan
hasil perikanan juga mencakup kemungkinan pemakaian bahan-bahan kimia,
peralatan mekanis serta teknis termasuk peng-es-an dan penggunaan dry ice
serta efek penanganan terhadap mutu ikan.
DASAR-DASAR PENGAWETAN HASIL PERIKANAN (THP63028): 2(2-0)
Mempelajari dasar-dasar pengawetan makanan terutama produk ikan,
perlunya dilakukan pengawetan serta macam-macam pengawetan ikan
(dengan suhu tinggi, suhu rendah, penggunaan asam, pengeringan, radiasi
dan penambahan bahan pengawet).
TATA LETAK PERENCANAAN PABRIK (THP63029): 2(2-0)
Mempelajari disain pabrik pengolahan hasil perikanan yang mencakup faktor
kualitatif dan kuantitatif dalam penentuan lokasi pabrik, perencanaan
kapasitas, aliran dan penanganan bahan serta pertalian antar aktifitas,
perencanaan peralatan dan mesin agar dicapai kesinambungan operasional.
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN I (THP64030): 3(2-1)
Mata kuliah ini mempelajari tentang perubahan fisika-kimia terhadap proses
pengolahan konvensional, contohnya pengeringan, pemindangan dan lain-lain.
MIKROBIOLOGI PANGAN IKANI (THP64031): 3(2-1)
Mempelajari tentang struktur, jenis dan sifat-sifat jasad renik yang terdapat
pada hasil perikanan. Disamping itu juga dibahas mengenai kerusakan bahan
pangan ikani oleh jasad renik, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
mikroba pada bahan pangan, mikroba sebagai penyebab kerusakan dan
perubahan-perubahan pada bahan pangan,cara pencegahan kontaminasi dan
kebusukan bahan pangan, jenis mikroba patogen yang mungkin terdapat
pada bahan pangan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.
ANALISIS SENSORI (THP64032): 3(2-1)
Mata kuliah ini mempelajari tentang tujuan dan ruang lingkup analisis
sensori, sifat-sifat sensori, klasifikasi kerusakan bahan pangan yang
mempengaruhi atribut sensori, indera dan pengukuran respon, persyaratan
analisis sensori, metode analisis sensori, uji pembedaan, uji afeksi, analisis
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sensori deskriptif, uji konsumen, penggunaan analisis sensori,prosedur
standar dan laporan analisis sensori.
SANITASI HYGIENE INDUSTRI PERIKANAN (THP64033): 3(2-1)
Mempelajari aspek-aspek sanitasi dan hygiene pada industri perikanan
meliputi bahan baku, pekerja, peralatan, air, bahan tambahan dan lingkungan.
RANCANGAN PERCOBAAN PENELITIAN (THP64034): 3(3-0)
Mata kuliah Rancangan Percobaan penelitian ini memberikan pengetahuan
kepada mahasiswa bagaimana memilih dan menggunakan rancangan
percobaan dengan benar, melaksanakan percobaan secara benar dan
tepat, sehingga memperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang benar dan
tepat pula. Materi ajar terdiri atas; pendahuluan, Rancangan Acak Lengkap,
Rancangan Acak Kelompok, Rancangan Bujur Sangkar Latin, Percobaan
Faktorial dengan pola acak lengkap dan kelompok, Rancangan Petak
terbagi, serta Analisis Peragam.
BIOKIMIA HASIL PERIKANAN (THP64035): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang klasifikasi hasil perairan beserta
karakteristik produknya, protein, lipida, vitamin dan mineral, karbohidrat dan
senyawa bioaktif, air dan aktivitas air, reaksi pencoklatan, rigormortis,
autolysis, trimetil amin oksida (TMAO), dan adenosis trifosfat (ATP).
KIMIA PANGAN DAN GIZI IKANI (THP65037): 3(2-1)
Mempelajari sifat kimiawi bahan pangan, perubahannya karena lingkungan,
fisika dan kimia serta akibatnya bagi manusia.
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN II (THP65037): 3(2-1)
Mempelajari tentang perubahan fisika dan kimia terhadap proses
pengolahan inkonvensional.
METODE ANALISA DAN MANAJEMEN LABORATORIUM (THP65038):
3(2-1)
Mempelajari cara-cara analisa bahan pangan ikani serta manajemen
operasional laboratorium yang baik.
TEKNOLOGI PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN (THP65039): 3(2-1)
Mempelajari macam-macam pengemasan, cara memproduksi pengemas
yang sukses (bahan dan bentuk kemasan), pengemasan untuk makanan
(faktor ship, pendinginan, prepackaging) serta pengemasan untuk produk
perikanan yang diproses dengan panas dan produk beku
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERIKANAN (ABP63025): 3 (2-1)
Menjelaskan tentang pengertian penyuluhan dan ilmu-ilmu yang
berhubungand engannya, menjelaskan tentang sejarah penyuluhan, tujuan
dan peranan penyuluhan perikanan dalam perikanan, falsafah dan prinsip-
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prinsip penyuluhan, sistem penyuluhan beserta komponen-komponennya,
sasaran penyuluhan perikanan, peranan penyuluh perikanan serta
organisasi penyuluhan perikanan, komunikasi dalam penyuluhan perikanan,
proses adopsi dan difusi inovasi perikanan, pendekatan atau strategi
pelaksanaan dan permasalahan penyuluhan.
TOKSIKOLOGI HASIL PERIKANAN (THP65040): 3(2-1)
Pengertian toksik dan toksikologi serta perbedaan dengan sanitasi dan
higiene senyawa toksik dari racun kimia alami, kimia buatan dan kimia yang
dihasilkan mikroorganisme. Sumber-sumber logam dan kimia lainnya,
pencemaran yang meliputi industri, pertanian dan domestik. Alur pencemaran
dari air, udara dan tanah. Proses-proses terjadinya penularan logam dan
senyawa kimia yang terdapat pada ikan yang hidup diperairan. Proses
magnifikasi, akumulasi dan biotransformasi dalam makhluk hidup terutama ikan.
Mekanisme terjadinya keracunan oleh logam berat dan senyawa lain pada
ikan. Ikan sebagai bahan makanan untuk manusia, efek toksik logam berat
yang terdapat pada ikan pada manusia dan cara pencegahannya. Cara
penanggulangan senyawa toksik pada industri perikanan.
FISIOLOGI PASCA TANGKAP HASIL PERIKANAN (THP65041): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang fisiologi biota perairan, kaitan system
pencernaan makanan biota perairan terhadap mutu bahan, system
osmoregulasi dan pengaruhnya terhadap biota perairan sebagai bahan baku
produk, system endokrin dan system ekskresi pada ikan, serta pengaruhnya
terhadap mutu bahan baku, komposisi kimia tubuh ikan dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya, komposisi kimia rumput laut dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya, kondisi fisiologis ikan kaitannya dengan mutu bahan
baku, jenis protein ikan, kontraksi otot pada ikan hidup dan mati, serta
tahapan post mortem ikan, proses degradasi metabolit biota perairan
setelah ikan mati dan kaitannya dengan mutu bahan baku produk, pengaruh
penanganan terhadap mutu bahan baku produk dan analisis kemunduran
mutu ikan.
BIOTEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (THP65042): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengantar bioteknologi hasil perikanan,
review tentang sel dan substansi genetic, teknologi DNA rekombinan,
bioteknologi microalgae, bioteknologi makroalgae, senyawa bioaktif dari
invertebrate, senyawa bioaktif dari mikroorganisme perairan (bakteri dan
fungi), fermentasi hasil perikanan, transgenic ikan dan organisme akuatik,
probiotik dan prebiotic, bioremediasi, pemanfaatan dan pengolahan hasil
samping produk perikanan.
METODE ILMIAH (PIK64019): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian metode ilmiah, prinsip
obyektifitas, empirisme dan rasional, pola berfikir ilustrasi, analisis dan
argumnetasi.
Penalaran deduktif, induksi, analogi, interpretasi, dan
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ekstrapolasi. Perumusan masalah dan verifikasi data, metode penelitian
ilmiah. Teknik penulisan ilmiah (makalah dan skripsi).
FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL HASIL PERIKANAN
(THP66043): 3(2-1)
Pokok bahasan pada mata kuliah Farmasetika Dasar ini meliputi tentang
sejarah kefarmasian, konsep obat, bahan baku obat yang bersumber dari
hasil perikanan, perhitungan dosis dan kalkulasi farmasetika, bahan nutrisi
yang bersumber dari hasil perikanan, fungsi nutrisi bagi tubuh manusia yang
bersumber dari hasil perikanan, teknik dasar formulasi obat dari hasil
perikanan, jenis-jenis hasil perikanan yang berfungsi obat dan nutrient.
TEKNOLOGI LIMBAH DAN HASIL SAMPING PRODUK PERIKANAN
(THP66044): 3(2-1)
Mempelajari potensi limbah perikanan (by catch dan by product) dan
alternatif pemanfaatannya sebagai produk pangan dan pakan, disamping itu
juga dilakukan uji-uji yang bersifat in-vitro dan ex-vitro.
TEKNOLOGI HASIL DIVERSIFIKASI HASIL PERIKANAN (THP66045):
3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian diversifikasi produk,
pengertian Value Added Product, pengertian Ecolabelling, pembuatan
surimi, pembuatan Nugget, pembuatan Fish Stick, pembuatan bakso ikan,
pembuatan Sosis ikan, kaki naga, membuat Panko ebi, membuat ekado,
membuat springroll, membuat squid donat, membuat kraoket ikan.
TEKNOLOGI PENGASAPAN IKAN (P) (THP66046): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang sejarah pengasapan ikan, prinsip dasar
pengasapan, jenis-jenis komponen senyawa asap sebagai pengawet,
pembentuk warna, cita rasa dan aroma, metode pengasapan, jenis desain
dan kontruksi rumah pengasapan ikan, tahapan proses mekanisasi
pengolahan ikan asap, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas ikan asap,
metode pengasapan, nilai gizi dan senyawa PAH beberapa produk
perikanan, metode pengemasan dan penyimpanan ikan asap, isu keamanan
dan karsinogenik ikan asap, prospek dan kondisi terkini industry
pengasapan ikan di Indonesia.
KEBUDAYAAN PANGAN DAERAH (P) (THP66047): 2(2-0)
Mata kuliah ini menbahas tentang definisi, pemahaman tentang
kebudayaan, hubungan budaya dengan kebiasaan makan, jenis-jenis
makanan tradisional di Sulawesi Tenggara, hubungan jenis makanan
tradisional dengan ketersediaan bahan baku, jenisjenis makanan yang
dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai Negara.
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REKAYASA PROSES PENGOLAHAN TUNA (THP67048): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang jenis-jenis ikan tuna komersial, struktur
daging tuna, komposisi kimia tuna, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu
tuna, tahapan-tahapan kemunduran mutu ikan tuna, perubahan biokimiawi
tuna pasca tangkap, penanganan tuna, metode pembekuan tuna, pengaruh
suhu rendah pada sifat tuna, kalkulasi proses termal tuna, perhitungan
energi di dalam sistem pendinginan, proses pemindangan tuna, proses
pengasapan tuna (ikan kayu), proses pengolahan limbah hasil samping
tuna.
SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (THP67049): 3(12)
Mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan diantaranya yaitu pengantar
sistem informasi, sistem informasi untuk keunggulan bersaing, penggunaan
teknologi informasi untuk e-commerce, pendekatan sistem, pengguna dan
pengembang sistem, sumber daya komputer dan komunikasi, pengantar
sistem manajemen basis data, analisis dan perancangan sistem informasi,
etika dan dampak sosial teknologi informasi, penerapan sistem informasi di
bidang teknologi hasil perikanan, penerapan sistem informasi di bidang
teknologi hasil.
KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK65020): 3(1-2)
Mata kuliah ini keberadaannya sangat diperlukan untuk membangun jiwa
dan karakter wirausaha bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan.
Mata kuliah ini membahas tentang tujuan dan manfaat mempelajari
kewirausahaan khususnya dalam pengembangan potensi pesisir, pengertian
umum wirausaha, kepemimpinan wirausaha, gagasan usaha/ide usaha,
prospek pengembangan potensi pesisir, profil wirausaha perikanan sukses,
strategi bisnis, penyusunan profil dan praktek simulasi BMC.
PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN (THP67050): 3(2-1)
Mempelajari tentang upaya mempertahankan kualitas hasil perikanan saat
setelah diangkat dari medium hidupnya hingga ke konsumen, beserta prosesproses produksi yang mempengaruhinya serta konsep dan penerapan HACCP
di Indonesia. Pengendalian kualitas ditujukan untuk memperjauh jangkauan
distribusi serta produk yang aman terhadap kesehatan dan diterima oleh
konsumen baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
BAHAN TAMBAHAN PANGAN (P) (THP67051): 3(2-1)
Mempelajari bahan tambahan yang digunakan pada pengolahan pangan
meliputi jenis, jumlah dan akibat samping over dosis pada kesehatan
manusia.
TEKNOLOGI MINYAK IKAN (P) (THP67052): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian minyak dan minyak ikan,
sistem penamaan asam lemak, jenis asam lemak, asam lemak omega-3 dan
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daya serap usus, metabolisme asam lemak, sintesis dan peran eikosanoid,
peran asam lemak omega-3 dalam pencegahan penyakit, efek negatif
omega-3, Ciri minyak ikan, mutu minyak ikan, Produksi minyak ikan kasar,
minyak hasil samping pengolahan ikan, produksi minyak ikan untuk farmasi,
produksi turunan minyak ikan, Penyimpanan, Refining, pemucatan,
degumming, winterisasi, deodorisasi, pengkelatan, Tujuan dan teknik
pembuatan konsentrat asam lemak omega-3, teknik kristalisasi urea dan
teknik pemadatan cepat, tujuan dan metode mikroenkapsulasi minyak ikan,
teknik mikroenkapsulasi, defenisi pangan fungsional, pengembangan
pangan fungsional dari minyak ikan.
TEKNOLOGI PENGOLAHAN TUMBUHAN LAUT (P) (THP67053): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang aneka tumbuhan laut dan potensinya
sebagai bahan baku industry, jenis rumput laut potensial dan penanganan
pasca panen, hidrokoloid rumput laut dan pemanfaatannya, ekstraksi agar,
ekstraksi alginat, ekstraksi karaginan, ekstraksi furcellaran, diversifikasi
olahan rumput laut untuk produk pangan, pemanfaatan rumput laut dibidang
non pangan, mikroalga sebagai biotarget industry 1, mikroalga sebagai
biotarget industry 2, mikroalga potensial 1, mikroalga potensial 2,
diversifikasi produk mikroalga.
KULIAH KERJA NYATA (KKN) (UHO68013): 4
Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Teknologi Hasil
Perikanan yang telah menyelesaikan minimal 100 sks dengan tujuan agar
mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan ilmu dan
keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam mengenali dan
mengatasi masalah secara langsung di masyarakat khususnya mayarakat
pesisir.
SEMINAR (PIK68021): 1
Merupakan mata kuliah wajib non teori bagi mahasiswa Jurusan/Prodi
Teknologi Hasil Perikanan yang telah menyelesaikan minimal 130 sks dan
sebelum melaksanakan pengambilan data skripsi. Seminar di Prodi
Perikanan Tangkap terdiri dari dua tahap, yaitu seminar proposal dan
seminar hasil.
SKRIPSI (PIK68022): 6
Merupakan mata kuliah non teori yang wajib diambil mahasiswa
Jurusan/Prodi Teknologi Hasil Perikanan yang telah menyelesaikan minimal
130 sks. Mata kuliah ini diawali dengan pengajuan judul skripsi di tingkat
program studi atau jurusan.
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F.

Program Studi PIT

AGAMA (UHO61001): 3(3-0)
Al-Qur’an dan Sains: Kejadian hidup, kejadian manusia, kejadian bumi dan
alam semesta. Manusia dan Agama: Status dan fungsi manusia, tujuan dan
program hidup manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia,
macam- macam agama. Tinjauan terhadap agama selain Islam. Aqidah
Islamiyah: Garis-garis besar ajaran Islam. Pengertian dan urgensi Tauhid,
pembahasan tentang arkamul iman, manfaat beriman. Syari’ah Islamiyah:
Pengertian syari’ah islamiyah, sumber syari’ah islamiyah, mu’amalah.
Akhlak al-Islam: Pengertian akhlaq, akhlakul karimah, akhlakul
madsumumah. Capita selecta: Sejarah Islam. Memahami aqidah dan
sistem yang lahir dari aqidah tersebut, memahami hakikat pemikiran dan
kebangkitan serta hubungan manusia, alam semesta dan kehidupan
dengan sebelum dan sesudah kehidupan.
AGAMA KATOLIK (UHO61001): 3(3-0)
Peningkatan pemahaman konsep beriman dalam gereja, hidup mengereja
dan memasyarakat dalam rangka mengembangkan sikap-sikap mentalita
pribadi seorang sarjana Katholik yang dapat membaktikan dirinya bagi
kepentingan masyarakat Indonesia sebagai ungkapan imannya.
AGAMA KRISTEN PROTESTAN (UHO61001): 3(3-0)
Mengembangkan dasar-dasar penerapan iman Kristen untuk melengkapi
mahasiswa agar dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan ciptaan baru
Yesus Kristus. Meningkatkan tanggung jawab terhadap Allah melalui
kepekaan terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian
sebagai insan akademis dapat terjun ke masyarakat dengan pengabdian
yang didasarkan atas pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan Allah.
AGAMA HINDU (UHO61001): 3(3-0)
Sejarah perkembangan Agama Hindu, Ketiga kerangka dasar Agama Hindu:
tatwa (filsafat), susila (etika), yadya (ritual). Uraian tentang wada, dasar
keimanan Agama Hindu, panca srada, dasar dan tujuan hidup manusia,
dharma sidharta, catur marga yoga, panca maha yadya, catur asram dan
catur warna.
AGAMA BUDHA (UHO61001): 3(3-0)
Awal berdirinya Agama Budha, epistemologi, kausalitas, ciri kehidupan,
karma kelahiran kembali moralitas dan etika, nirvana, percabangan dan ciri
khas masing-masing aliran, metafisika, ketuhanan dalam Agama
Budha, kedudukan Agama Budha dalam khasanah pengetahuan manusia,
relevansi Agama Budha dengan zaman modern dan era pembangunan
Indonesia.
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PANCASILA (UHO61002): 2(2-0)
Hakekat Pancasila, Filsafat Pancasila, Nilai-nilai Pancasila, Pendalaman
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Latihan menganalisis
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan Pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Repelita, Latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan
di daerah.
BAHASA INDONESIA (UHO61004): 2(2-0)
Logika bahasa, Penalaran deduktif dan induktif, jenis-jenis kata, ejaan yang
disempurnakan, pemilihan kata dan definisi, kalimat efektif, pengembangan
paragraph, dan teknik penulisan ilmiah.
BAHASA INGGRIS (UHO61005): 2(2-0)
Mahasiswa memahami tentang konsep pembelajaran bahasa Inggris secara
umum. Konsep bahasa inggris tersebut meliputi kemampuan membaca
(reading), mendengar (listening), menulis (writing), dan berbicara (speaking).
FISIKA DASAR (UHO61009): 3(2-1)
Mata kuliah ini menerangkan tentang fisika dan pengukuran, kinematika,
dinamika dan energi, mekanika zat padat dan fluida, kalor dan
termodinamika, gelombang, listrik dan magnet, cahaya dan optik, fisika
radiasi.
MATEMATIKA DASAR (UHO61010): 2(2-0)
Memahami vektor dan operasinya serta mampu menggunakannya dalam
situasi lain, memahami matriks dan operasi pada matriks, memahami
determinan dan invers matriks, memahami sistem persamaan linear,
bilangan real, fungsi dan grafiknya, limit dan fungsi kontnue, turunan,
integral serta mampu menerapkannya dalam masalah-masalah nyata
PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK61014): 2(2-0)
Membahas pemahaman dasar tentang perikanan dan ilmu kelautan sebagai
suatu sistem dan secara umum terdiri dari komponen perikanan sebagai
sistem, sub sistem kelautan, sub sistem perairan tawar, sumberdaya ikan,
sub sistem perikanan tangkap, manajemen perikanan. sub sistem budidaya
perairan, sub sistem pengolahan hasil perikanan, sub sistem sosial ekonomi
perikanan, serta peraturan dan kebijakan perikanan.
SOSIOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN (ABP61022): 3(2-1)
Mengemukakan pengertian wilayah pesisir, masyarakat pesisir,
kebudayaan, sosiologi dan
sosiologi pesisir,
prespektif sosiologi
tentang
ekonomi masyarakat pesisir, keterletakan perilaku ekonomi
dalam hubungan sosialmasyarakat pesisir, aspek budaya dalam
tindakan ekonomi masyarakat pesisir, moral ekonomi dan tindakan
ekonomi dan pasar.
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KEWARGANEGARAAN (UHO62003): 2(2-0)
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep
tentang warga Negara, hak dan kewajiban warga Negara dan
hubungan warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan
bela Negara, sehingga diperoleh gambaran sosok warga Negara yang baik,
yang mampu berpartisipasi aktif dalam segenap aspek pembangunan
nasional.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (UHO62006): 2(1-1)
Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam hal pengenalan umum
tentang komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras serta penggunaan
sistem operasi windows. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki
keterampilan menggunakan tiga paket microsoft office yaitu microsoft word,
microsoft excel, dan microsoft power point, serta memahami tentang
internet yang mencakup browsing, searching, e-mail dan e-learning.
WAWASAN KEMARITIMAN (UHO62007): 3(3-0)
Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah wawasan
kemaritiman, definisi maritime, kepulauan dan nusantara, mengetahui
sejarah kemaritiman Indonesia, aspek soSial dan budaya maritim Indonesia,
ekonomi maritim, zona ekonomi ekslusif, lingkungan maritim, ilmu dan
teknologi maritim, potensi dan mitigasi bencana di laut, pelayaran dan
aktivitas kenelayanan, dan polusi laut (marine pollution).
STATISTIKA (UHO62012): 3(3-0)
Membahas pengertian dan dasar ilmu statistika, memperkenalkan dan
menjelaskan cara meringkas dan menyajikan data, cara menghitung ukuran
pemusatan data, cara menghitung ukurabn penyebaran data, menerangkan
hubungan antara dua peubah, mencari koefisien dan regresi dan
mengujinya, perancangan dan pomodelan rancangan acak lengkap serta
cara membacatabel ANOVA, menjelaskan penggunaan sebaran chi-kuadrat
untuk uji kebaikan dan uji kebebasan bagi data rasio.
RENANG DAN SELAM DASAR (PIK62017): 3(1-2)
Mata Kuliah ini adalah mata kuliah dasar keilmuan yang nantinya membekali
mahasiswa khususnya keterampilan dalam air (renang dan skin diving). MK
ini membahas tentang terminologi dan defenisi renang, pengenalan teknik
dasar bagi perenang pemula, gaya-gaya renang, pengenalan dan teknik
dasar snorkeling dan fin swiming dengan menggunakan alat dasar selam,
pengenalan lingkungan perairan dan faktor resiko yang membahayakan
perenang, penanganan dan pertolongan pertama pada kecelakaan saat di
air dan penanganan korban tenggelam, serta pengenalan scuba bagi
mahasiswa.
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PENGANTAR OSEANOGRAFI (PIK62016): 3(2-1)
Membahas tentang perkembangan pengetahuan tentang oseanografi,
pengenalan tentang beberapa parameter oseanografi yang terbagi atas
parameter fisik, kimia dan biologi serta geologi oseanografi. Pengenalan
masing-masing parameter meliputi pengertian, karakteristik, penyebab dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya serta hubungan antar parameter.
Diajarkan pula tentang metode pengamatannya dan penyajian hasil
pengamatan khususnya dalam kegiatan praktikum.
SUMBERDAYA PERIKANAN (MSP64028): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai deskripsi dan karakteristik jenisjenis/kelompok jenis sumber daya perikanan (fishery resources) dari
berbagai perairan yang mempunyai nilai ekonomis untuk kebutuhan
manusia dan/atau bernilai ekologis, ditinjau dari distribusi dan potensi,
eksploitasi dan produksi, alternatif pengembangan dan pe-manfaatannya
serta jenis-jenis/kelompok jenis yang potensial untuk dikembangkan dan
dilindungi di Indonesia dan dunia.
METODE PENANGKAPAN IKAN (PIT62023): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang berbagai metode
penangkapan ikan yang ada di seluruh dunia dari yang paling sederhana
sampai pada yang paling rumit sebagai dasar bagi mata kuliah-mata kuliah
lanjutan. Mahasiswa belajar tentang pengertian metode penangkapan ikan
dan beberapa istilah yang sering digunakan, klasifikasi metode
penangkapan ikan, berbagai metode penangkapan ikan dan prinsip
kerjanya, serta beberapa kriteria metode penangkapan ikan bertanggung
jawab berdasarkan CCRF.
IKTIOLOGI (PIK63015): 3(2-1)
Kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar biologi dan ekologi ikan
meliputi klasifikasi dan ciri-ciri ikan, morfologi ikan, seksualitas, awal daur
hidup, perkembangan gonad, fekunditas, pertumbuhan, habitat, ruaya,
pemijahan, dan konservasi bidang perikanan.
EKOLOGI PERAIRAN (PIK63018): 3(2-1)
Dalam mata kuliah ini menjelaskan tentang Pengertian Standar Kompetensi
Tentang Pendahuluan, Konsep Ekosistem, Klasifikasi Jasad-Jasad Perairan
Tawar, Faktor Pembatas Ekosistem Perairan Tawar, Tipe-Tipe Ekosistem
Perairan Tawar, Pengertian Daerah dan Topografi Estuari, Konsep
Ekosistem Estuari dan Food Web Estuary, Habitat Dalam Lingkungan
Estuari, Faktor Fisik, Kimia, Biologi Daerah Estuari, Manfaat dan Fungsi
Ekologis, Ekonomis Estuari.
DASAR-DASAR PENGINDERAAN JARAK JAUH (MSP63026): 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep radiasi dan jendela atmosfer,
unsur-unsur penginderaan jauh, sistem peginderaan jauh, resolusi, data
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penginderaan jauh mekanisme relay dan akuisisi data penginderaan jauh,
nilai spektral objek, sensor multispektral, digital image prosessing, prinsip
ocean color dan infra merah thermal, jenis-jenis satelit dan produknya,
pemanfaatan penginderaan jauh bagi eksplorasi dan eksploitasi
sumberdaya ikan.
ALAT PENANGKAPAN IKAN (PIT63024): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang klasifikasi alat tangkap di Indonesia dan
spesifikasi teknis dari masing-masing alat tangkap.
PELABUHAN PERIKANAN (PIT63025): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang peranan dan fungsi pelabuhan perikanan
sebagai basis kegiatan nelayan dalam melakukan operasi penangkapan
ikan. Bahasan mata kuliah mencakup defenisi, keadaan umum dan
klasifikasi pelabuhan perikanan, fasilitas dan aktivitas di pelabuhan
perikanan, pendaratan ikan, organisasi dan kelembagaan pelabuhan
perikanan, investasi, peraturan-peraturan dan kebijakan kepelabuhanan,
serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan pelabuhan.
METEOROLOGI LAUT (PIT63026): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang cuaca di laut, unsur-unsur cuaca,
dinamikanya, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika cuaca, metode
pengukurannya, dan kaitannya dengan perikanan tangkap. Pokok bahasan
meliputi: defenisi ilmu cuaca, radiasi surya, suhu udara, tekanan, angin,
keawanan, kelembaban udara, presipitasi, cuaca-cuaca ekstrim di laut
(siklon), iklim, perubahan iklim, dampak perubahan iklim, mitigasi dan
adaptasi bencana.
OSEANOGRAFI PERIKANAN (PIT63027): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang fenomena-fenomena oseanografi yang
terjadi di lautan dalam skala lokal, regional dan global, hubungannya dengan
tingkah laku ikan seperti migrasi ikan, distribusi populasi ikan, serta
pemanfaatannya dalam proses eksaplorasi dan eksploitasi sumberdaya
hayati laut.
TINGKAH LAKU IKAN (PIT63028): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai tingkah laku ikan, kaitannya
dengan lingkungan dan metode penangkapan, dan pemanfaatannya bagi
pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efektif sekaligus ramah
lingkungan serta pengembangan rencana pengelolaan perikanan tangkap.
METODE ILMIAH (PIK64019): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian metode ilmiah, prinsip
obyektifitas, empirisme dan rasional, pola berfikir ilustrasi, analisis dan
argumnetasi.
Penalaran deduktif, induksi, analogi, interpretasi, dan
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ekstrapolasi. Perumusan masalah dan verifikasi data, metode penelitian
ilmiah. Teknik penulisan ilmiah (makalah dan skripsi).
FISIOLOGI HEWAN AIR (MSP64029): 3(2-1)
Mata kuliah yang menjelaskan tentang konsep fisiologi pada organisme air,
pengantar fisiologi sel, metabolisme, konsep homoestasi, proses fisiologi
sirkulasi, respirasi, pencernaan, osmoregulasi, hormon, bioenergi, dan
fisiologi adaptasi dan tingkah laku.
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN (PIT64029): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teknologi penangkapan ikan
yang bersifat komersil dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari
masing-masing alat tangkap serta potensi pengembangannya. Alat tangkap
yang dimaksud diantaranya pukat cincin, jaring insang, pukat kantong,
perangkap, huhate, dan rawai.
DAERAH PENANGKAPAN IKAN (PIT64030): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang defenisi daerah penangkapan ikan,
pembagian daerah penangkapan ikan, penentuan daerah penangkapan
berdasarkan sifat dan tingkah laku ikan seperti tingkah laku migrasi,
pereferensi terhadap suhu, klorofil-a, pendeteksian daerah penangkapan
ikan berdasarkan karakter oseanografi, dan setting atau penempatan alat
tangkap. Dibahas pula mengenai berbagai metode survei dan prediksi serta
penetapan daerah penangkapan ikan. Pada bagian akhir dibahas tentang
berbagai hambatan dalam operasional penangkapan ikan di daerah
penaangkapan ikan serta bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan dan
pengembangan daerah penangkapan ikan.
BAHAN ALAT PENANGKAPAN IKAN (PIT64031): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang bahan-bahan umum yang digunakan dan
pemilihan bahan untuk suatu jenis dan bagian-bagian dari alat tangkap;
bahan baku benang jaring, konstruksi, siifat-sifat, dan pemilihan benang
jaring; tali-temali, pengenalan jenis simpul, sambungan tali, dan
penggunaannya.
KAPAL PERIKANAN (PIT64032): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan kapal
perikanan, meliputi pengertian dan terminologi kapal perikanan, desain
kapal, parameter hidrostatik, perhitungan kapasitas`internal, industri
galangan kapal, stabilitas dan seakeeping kapal, material dan perawatan,
konstruksi dan sistem propulsi kapal.
EKSPLORASI PENANGKAPAN IKAN (PIT64033): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas secara umum tentang berbagai metode yang
digunakan dalam proses pendeteksian daerah penangkapan dan
gerombolan ikan, penggunaan alat tangkap sebagai sampling gear dalam
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proses eksplorasi sumberdaya, teknologi pendukung, teknik pengumpulan
dan analisis data selektivitas ukuran/species, analisis dan penyajian data
temporal dan spasial, serta pengembangan sampling gear ditinjau dari
aspek tingkah laku ikan.
NAVIGASI DAN KEPELAUTAN (PIT64034): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep navigasi, teori dan praktek
penentuan posisi dan kordinat yang diperlukan oleh suatu kapal ikan untuk
merencanakan perjalanan dari dan ke pelabuhan ke suatu daerah
penangkapan ikan. Mata kulah ini juga membahas tentang penanganan
muatan di kapal, alat-alat penolong, pesawat bantu, jangkar, tali-temali,
keselamatan di laut, perawatan kapal, undang-undang pelayaran,
komunikasi dan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut
(PIMTL).
KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK65020): 2(1-1)
Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mempelajari kewirausahaan
khususnya bagi pengembangan potensi pesisir, pengertian umum
wirausaha, pendidikan wirausaha di rumah dan lingkungan sekolah,
kepemimpinan wirausaha, pemanfaatan waktu efektif, gagasan usaha/ide
usaha, prospek pengembangan potensi pesisir, profil wirausaha perikanan
sukses, penyusunan laporan profil dan praktek simulasi.
BIOLOGI PERIKANAN (MSP65033): 4(3-1)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai biologi ikan serta spesies
lain dalam komunitas yang memberikan pengaruh terhadap sumber daya
sehingga mahasiswa dapat menerapkannya dalam memelihara
kesetimbangan populasi ikan di suatu perairan, dimana penangkapan ikan
dilakukan
dengan
mengikuti
norma-norma
konservasi
dengan
mengusahakan hasil tangkapan yang paling menguntungkan secara lestari
dari tahun ke tahun.
PENANGANAN HASIL TANGKAPAN (PIT65035): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang komposisi nutrisi daging ikan, proses
kemunduran mutu pasca penangkapan, penanganan hasil tangkapan yang
baik dan benar, prinsip, sarana dan prosedur penanganan ikan di atas
kapal, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan cara penanganan ikan dan
non ikan di atas kapal dan di daratan, prinsip, sarana, dan prosedur
penanganan ikan hidup, dan pengolahan hasil perikanan (penggaraman,
pengeringan, pengalengan, dan pengasapan ikan).
PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PELABUHAN PERIKANAN
(PIT65036): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang teknik perencanaan pembangunan dan
pemanfaatan pelabuhan perikanan, yang meliputi kriteria dan analisis
pemilihan lokasi/lahan, perencanaan tata letak fasilitas pelabuhan,
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perancangan umum dari rencana induk kelayakan pelabuhan, struktur
organisasi pelabuhan, alur pelayanan pelabuhan, kajian sosial ekonomi dan
kebijakan pemanfaatan pelabuhan perikanan, pengawasan dan sistem
transportasi serta sanitasi pelabuhan perikanan.
SISTEM DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIKANAN
TANGKAP (PIT65037): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pendekatan sistem untuk pengendalian
dan analisis permasalahan-permasalahan di bidang perikanan tangkap serta
sistem informasi manajemen untuk pengembangan perikanan tangkap.
Pokok bahasan mata kuliah ini mencakup sistem, ruang lingkup, defenisi
dan konsep dasar, model dan pemodelan sistem, tahap-tahap pendekatan
sistem untuk pengendalian dan analisis permasalahan bidang perikanan
tangkap, nilai informasi, perencanaan basis data serta penerapan sistem
informasi manajemen untuk pengambilan keputusan dalam bidang
perikanan tangkap.
MANAJEMEN OPERASI PENANGKAPAN IKAN (PIT65038): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan/keterampilan lanjutan tentang
penerapan metode/model analisis optimasi dan pengambilan keputusan
dalam manajemen operasi penangkapan ikan agar komponen-komponen
dalam kegiatan usaha penangkapan ikan seperti sumberdaya manusia, alat
tangkap dan kapal, pelabuhan perikanan, tempat pemasaran, dan
sumberdaya ikan dapat berjalan seirama dengan tujuan akhir optimalisasi
pemanfaatan (ekonomis) dan kelestarian sumberdaya ikan (biologis). Materi
kuliah mencakup lingkup strategi dari manajemen operasi penangkapan ikan
dan fungsi-fungsi dalam manajemen operasi penangkapan ikan. Selanjutnya
dibahas beberapa metode optimasi seperti Metode Transportasi,
Pemrograman Linear, Metode Simpleks, Model Antrian dan Analisis
Jaringan kerja. Pada bagian akhir dibahas analisis pengambilan keputusan.
MANAJEMEN USAHA PERIKANAN TANGKAP (PIT65039): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik untuk perencanaan dan
optimasi dalam mengatasi masalah di bidang industri perikanan tangkap.
Meliputi model peramalan produksi dan pasar, tata letak fasilitas industri,
pengendalian sediaan dan rantai pasok, manajemen mutu terpadu, prosedur
perdagangan ekspor impor, analisis pembiayaan usaha dan perumusan
strategi pengembangan industri perikanan tangkap.
PERENCANAAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP (PIT66044): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik untuk perencanaan dan
optimasi dalam mengatasi masalah di bidang industri perikanan tangkap.
Meliputi model peramalan produksi dan pasar, tata letak fasilitas industri,
pengendalian sediaan dan rantai pasok, manajemen mutu terpadu, prosedur
perdagangan ekspor impor, analisis pembiayaan usaha dan perumusan
strategi pengembangan industri perikanan tangkap.
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KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP (PIT66045): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang undang-undang dan peraturan yang
menjadi landasan konsep atau pedoman dalam pemanfaatan dan
pengelolaan perikanan, termasuk batasan ruang, sumberdaya, tingkatan,
objek yang diatur, serta dinamikanya sesuai dengan perkembangan
keilmuan dan kondisi perikanan terkini
RANCANG BANGUN ALAT PENANGKAPAN (PIT66046): 4(2-2)
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar desain dan faktor-faktor
yang mempengaruhi desain alat penangkapan ikan, geometri jaring, gaya,
dan model alat penangkapan ikan, serta desain alat tangkap seperti trawl,
purse seine, payang, gill net, set net, pukat pantai, jaring angkat, dan
pancing.
RANCANG BANGUN KAPAL PERIKANAN (PIT66047): 4(2-2)
Mata kuliah ini membahas tentang prosedur desain, membuat gambar GA,
lines plan dan construction plan, menghitung parameter hidrostatis kapal,
menggambar kurva hidrostatis kapal, material pembuatan kapal dan
kelebihan masing-masing jenis, menjelaskan metode pembangunan kapal,
sistem konstruksi kapal dan peraturan-peraturannya, sistem pengujian dan
cara perawatan kapal, dan perhitungan ekonomi dalam perencanaan kapal
perikanan.
ANALISIS HASIL TANGKAPAN (P) (PIT65044): 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang gambaran karakteristik spasial hasil
tangkapan, proses pendaratan hasil tangkapan di berbagai jenis tempat
pendaratan, pendataan dan pengakuratan data produksi hasil tangkapan
yang didaratkan, dan analisis- analisis dasar bagi perencanaan dan
pengembangan hasil tangkapan yang didaratkan di suatu wilayah perikanan
(faktor konversi, pendugaan berat, upaya monitoring/pengontrolan, manfaat
dan persaingan hasil tangkapan yang didaratkan antar tempat pendaratan).
INSTRUMENTASI PENANGKAPAN IKAN (P) (PIT65045): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang berbagai alat yang dapat digunakan
dalam pendeteksian daerah penangkapan ikan, proses penangkapan,
penyimpanan, dan pendaratan hasil tangkapan.
MESIN KAPAL PERIKANAN (P) (PIT65046): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang jenis-jenis mesin berdasarkan
penempatannya, stroke, bagian-bagian mesin, perhitungan kekuatan mesin,
dan perawatan mesin.
AKUSTIK PERIKANAN TANGKAP (P) (PIT66043): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan dan pemanfaatan
teknologi akustik khususnya dalam pemanfaatannya di bidang kelautan dan
perikanan. Pokok bahasan meliputi pengertian dan prinsip kerja akustik,
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sejarah perkembangan akustik , gelombang suara, perambatan dan
hamburan akustik, pendeteksian echo, pengukuran target strength, echo
integration, dan peralatan survey akustik.
AVERTEBRATA AIR (P) (MSP63024): 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian avertebrata air dan ilmu-ilmu
yang berkaitan dengan avertebrata air, menjelaskan tentang klasifikasi,
morfologi dan anatomi, fisiologi, siklus daur hidup, cara makan dan
kebiasaan makan, tingkah laku reproduksi, peranan dan nilai ekonomi dari
filum-filum yang masuk pada hewan avertebrata air.
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (P) (MSP64031): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar pemetaan dan aplikasi
sistem informasi geografis dalam eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan
perikanan tangkap. Mata kuliah ini juga membahas tentang konsep dasar
SIG, mampu menghubungkan faktor-faktor lingkungan laut dalam SIG untuk
eksplorasi sumberdaya perikanan dan kelautan. Kuliah ini meliputi : Sejarah
perkembangan, definisi, lingkup dan konsep dasar SIG, Data, informasi
dan sistem, Dunia nyata dan SIG, Basis data dan manajemen data,
Perangkat lunak dan keras SIG, Integrasi data dalam SIG dan analisis data
dalam SIG untuk eksplorasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
KONSERVASI SUMBERDAYA HAYATI PERAIRAN (P) (MSP66038): 4(31)
Mata kuliah ini membahas tentang 1) pengertian konservasi, sejarah
perkembangan konservasi, perkembangan pembangunan dan masalah
wilayah perairan di Indonesia dan masalah konservasi, 2) kebijaksanaan
pembangunan wilayah pesisir dan lautan dan strategi pembangunan
nasional dan wilayah pesisir, 3) fungsi sumberdaya perairan, tipe ekosistem
perairan dan eksploitasi ikan, 4) tipe kawasan konservasi, analisis
parameter dan memberikan contoh kasus, 5) teknik pengamanan
pengamanan kawasan fungsi lindung di wilayah pesisir, teknik
pengembangan kawasan budidaya di wilayah pesisir, penataan ruang
wilayah pesisir dan pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan lautan,
6) ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, laut dalam dan
pulau-pulau
kecil,
7)
definis
keanekaragaman
hayati,
makna
keanekaragaman hayati, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan
pengelolaan keanekaragaman hayati, 8) defini dan masalah pembangunan
berkelanjutan dan visi, strategi dan misi pembangunan berkelanjutan, 9)
perspektif biologi dalam konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dan
10) Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konservasi keanekaragaman
hayati.
PENGKAJIAN STOK IKAN (P) (MSP66036): 4(3-1)
Mata kuliah membekali mahasiswa mengenai perubahan-perubahan yang
terjadi pada suatu populasi (stok) ikan yang mencakup: pengelompokkan
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ukuran, pertumbuhan, pendugaan kelimpahan populasi untuk diaplikasikan
dalam pengelolaan perikanan lanjutan, rekruitmen, mortalitas, kelangsungan
hidup, dan yield.
MANAJEMEN PERIKANAN BERPENDEKATAN EKOSISTEM (P)
(MSP67046): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas mengenai apa itu pengelolaan perikanan
berpendekatan ekosistem, mengapa pendekatan ekosistem untuk
pengelolaan perikanan menjadi penting, bagaimana perbandingannya
dengan pengelolaan perikanan konvensional, bagaimana pendekatan
ekosistem untuk pengelolaan perikanan dapat diimplentasikan, apa indikator
kinerja pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Indonesia,
dan cara menentukan status pengelolaan perikanan di suatu kawasan.
PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P) (ABP63028): 3(2-1)
Menjelaskan azas dan pengertian pemasaran yang diaplikasikan dalam
dunia perikanan, aplikasi teori penawaran dan permintaan dibidang usaha
perikanan; memahami permasalahan dan perbaikan lembaga-lembaga
pemasaran perikanan; analisis pemasaran perikanan; kontrol sistem
pemasaran perikanan
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERIKANAN (P) (ABP63025): 3(2-1)
Menjelaskan tentang pengertian penyuluhan dan ilmu-ilmu yang
berhubungan dengannya, menjelaskan tentang sejarah penyuluhan,
tujuan dan peranan penyuluhan perikanan dalam perikanan, falsafah dan
prinsip-prinsip penyuluhan,
sistem penyuluhan beserta komponenkomponennya, sasaran penyuluhan perikanan, peranan penyuluh
perikanan serta organisasi penyuluhan perikanan, komunikasi
dalam
penyuluhan perikanan, proses adopsi dan difusi inovasi perikanan,
pendekatan atau strategi pelaksanaan dan permasalahan penyuluhan.
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/MAGANG (PIT67048): 4(0-4)
Merupakan mata kuliah non teori yang diperuntukkan bagi mahasiswa Prodi
Perikanan Tangkap yang ditujukan agar mahasiswa mampu mengenali
berbagai masalah, meningkatkan kemampuan adaptasi, serta memiliki
kemampuan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam
menangani dan mencari solusi dalam dunia kerja secara nyata.
KULIAH KERJA NYATA (KKN) (UHO68013): 4
Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Perikanan
Tangkap yang telah menyelesaikan minimal 100 sks dengan tujuan agar
mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan ilmu dan
keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam mengenali dan
mengatasi masalah secara langsung di masyarakat khususnya mayarakat
pesisir.
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SEMINAR (PIK68021): 1
Merupakan mata kuliah wajib non teori bagi mahasiswa Jurusan/Prodi
Perikanan Tangkap yang telah menyelesaikan minimal 130 sks dan sebelum
melaksanakan pengambilan data skripsi. Seminar di Prodi Perikanan
Tangkap terdiri dari dua tahap, yaitu seminar proposal dan seminar hasil.
SKRIPSI (PIK68022): 6
Merupakan mata kuliah non teori yang wajib diambil mahasiswa
Jurusan/Prodi Perikanan Tangkap yang telah menyelesaikan minimal 130
sks. Mata kuliah ini diawali dengan pengajuan judul skripsi di tingkat
program studi atau jurusan.
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G. Program Studi OSE
AGAMA ISLAM (UHO61001): 3(3-0)
Al-Qur’an dan Sains: Kejadian hidup, kejadian manusia, kejadian bumi dan
alam semesta. Manusia dan Agama: Status dan fungsi manusia, tujuan dan
program hidup manusia. Peranan agama dalam kehidupan manusia,
macam- macam agama. Tinjauan terhadap agama selain Islam. Aqidah
Islamiyah: Garis-garis besar ajaran Islam. Pengertian dan urgensi Tauhid,
pembahasan tentang arkamul iman, manfaat beriman. Syari’ah Islamiyah:
Pengertian syari’ah islamiyah, sumber syari’ah islamiyah, mu’amalah.
Akhlak al-Islam: Pengertian akhlaq, akhlakul karimah, akhlakul
madsumumah. Capita selecta: Sejarah Islam. Memahami aqidah dan
sistem yang lahir dari aqidah tersebut, memahami hakikat pemikiran dan
kebangkitan serta hubungan manusia, alam semesta dan kehidupan
dengan sebelum dan sesudah kehidupan.
AGAMA KATOLIK (UHO61001): 3(3-0)
Peningkatan pemahaman konsep beriman dalam gereja, hidup mengereja
dan memasyarakat dalam rangka mengembangkan sikap-sikap mentalita
pribadi seorang sarjana Katholik yang dapat membaktikan dirinya bagi
kepentingan masyarakat Indonesia sebagai ungkapan imannya.
AGAMA KRISTEN PROTESTAN (UHO61001): 3(3-0)
Mengembangkan dasar-dasar penerapan iman Kristen untuk melengkapi
mahasiswa agar dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh dan ciptaan baru
Yesus Kristus. Meningkatkan tanggung jawab terhadap Allah melalui
kepekaan terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian
sebagai insan akademis dapat terjun ke masyarakat dengan pengabdian
yang didasarkan atas pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan Allah.
AGAMA HINDU (UHO61001): 3(3-0)
Sejarah perkembangan Agama Hindu, Ketiga kerangka dasar Agama Hindu:
tatwa (filsafat), susila (etika), yadya (ritual). Uraian tentang wada, dasar
keimanan Agama Hindu, panca srada, dasar dan tujuan hidup manusia,
dharma sidharta, catur marga yoga, panca maha yadya, catur asram dan
catur warna.
AGAMA BUDHA (UHO61001): 3(3-0)
Awal berdirinya Agama Budha, epistemologi, kausalitas, ciri kehidupan,
karma kelahiran kembali moralitas dan etika, nirvana, percabangan dan ciri
khas masing-masing aliran, metafisika, ketuhanan dalam Agama
Budha, kedudukan Agama Budha dalam khasanah pengetahuan manusia,
relevansi Agama Budha dengan zaman modern dan era pembangunan
Indonesia.
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PANCASILA (UHO61002): 2 (2-0)
Hakekat Pancasila, Filsafat Pancasila, Nilai-nilai Pancasila, Pendalaman
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Latihan menganalisis
masalah kemasyarakatan berdasarkan pendekatan Pancasila, UUD 1945,
GBHN dan Repelita, Latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan
di daerah.
BAHASA INDONESIA (UHO61001): 2(2-0)
Logika bahasa, Penalaran deduktif dan induktif, jenis-jenis kata, ejaan yang
disempurnakan, pemilihan kata dan definisi, kalimat efektif, pengembangan
paragraph, dan teknik penulisan ilmiah.
BAHASA INGGRIS (UHO61005): 2(2-0)
Mahasiswa memahami tentang konsep pembelajaran bahasa Inggris secara
umum. Konsep bahasa inggris tersebut meliputi kemampuan membaca
(reading), mendengar (listening), menulis (writing), dan berbicara (speaking).
KIMIA DASAR (UHO61008): 3(2-1)
Mahasiswa dapat memahami pengertian ilmu kimia, ruang lingkup ilmu
kimia, materi, klasifikasi materi dan atom, mendefinisikan larutan,
membedakan antara terlarut dan pelarut dalam suatu larutan, menjelaskan
beberapa konsentrasi larutan, dan menghitung konsentrasi larutan dalam
persen (%), M, m, x, dan ppm
FISIKA DASAR (UHO61009): 3(2-1)
Mata kuliah ini menerangkan tentang fisika dan pengukuran, kinematika,
dinamika dan energi, mekanika zat padat dan fluida, kalor dan
termodinamika, gelombang, listrik dan magnet, cahaya dan optik, fisika
radiasi.
PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK61014): 2(2-0)
Membahas pemahaman dasar tentang perikanan dan ilmu kelautan sebagai
suatu sistem dan secara umum terdiri dari komponen perikanan sebagai
sistem, sub sistem kelautan, sub sistem perairan tawar, sumberdaya ikan,
sub sistem perikanan tangkap, manajemen perikanan. sub sistem budidaya
perairan, sub sistem pengolahan hasil perikanan, sub sistem sosial ekonomi
perikanan, serta peraturan dan kebijakan perikanan.
SOSIOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN (ABP61022): 3(2-1)
Mengemukakan pengertian wilayah pesisir, masyarakat pesisir,
kebudayaan, sosiologi dan
sosiologi pesisir,
prespektif sosiologi
tentang
ekonomi masyarakat pesisir, keterletakan perilaku ekonomi
dalam hubungan sosialmasyarakat pesisir, aspek budaya dalam
tindakan ekonomi masyarakat pesisir, moral ekonomi dan tindakan
ekonomi dan pasar.
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PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (UHO62003): 2(2-0)
Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep
tentang warga Negara, hak dan kewajiban warga Negara dan
hubungan warga Negara dengan Negara serta pendidikan pendahuluan
bela Negara, sehingga diperoleh gambaran sosok warga Negara yang baik,
yang mampu berpartisipasi aktif dalam segenap aspek pembangunan
nasional.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (UHO62006): 2(1-1)
Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam hal pengenalan umum
tentang komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras serta penggunaan
sistem operasi windows. Selain itu mahasiswa diharapkan memiliki
keterampilan menggunakan tiga paket microsoft office yaitu microsoft word,
microsoft excel, dan microsoft power point, serta memahami tentang
internet yang mencakup browsing, searching, e-mail dan e-learning.
WAWASAN KEMARITIMAN (UHO62007): 3(3-0)
Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah wawasan
kemaritiman, definisi maritime, kepulauan dan nusantara, mengetahui
sejarah kemaritiman Indonesia, aspek soSial dan budaya maritim Indonesia,
ekonomi maritim, zona ekonomi ekslusif, lingkungan maritim, ilmu dan
teknologi maritim, potensi dan mitigasi bencana di laut, pelayaran dan
aktivitas kenelayanan, dan polusi laut (marine pollution).
STATISTIKA (UHO62012): 3(3-0)
Membahas pengertian dan dasar ilmu statistika, memperkenalkan dan
menjelaskan cara meringkas dan menyajikan data, cara menghitung ukuran
pemusatan data, cara menghitung ukurabn penyebaran data, menerangkan
hubungan antara dua peubah, mencari koefisien dan regresi dan
mengujinya, perancangan dan pomodelan rancangan acak lengkap serta
cara membacatabel ANOVA, menjelaskan penggunaan sebaran chi-kuadrat
untuk uji kebaikan dan uji kebebasan bagi data rasio.
PENGANTAR OSEANOGRAFI (PIK62016): 3(2-1)
Membahas tentang perkembangan pengetahuan tentang oseanografi,
pengenalan tentang beberapa parameter oseanografi yang terbagi atas
parameter fisik, kimia dan biologi serta geologi oseanografi. Pengenalan
masing-masing parameter meliputi pengertian, karakteristik, penyebab dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya serta hubungan antar parameter.
Diajarkan pula tentang metode pengamatannya dan penyajian hasil
pengamatan khususnya dalam kegiatan praktikum.
RENANG DAN SELAM DASAR (PIK62017): 3(1-2)
Mata Kuliah ini adalah mata kuliah dasar keilmuan yang nantinya membekali
mahasiswa khususnya keterampilan dalam air (renang dan skin diving). MK
ini membahas tentang terminologi dan defenisi renang, pengenalan teknik
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dasar bagi perenang pemula, gaya-gaya renang, pengenalan dan teknik
dasar snorkeling dan fin swiming dengan menggunakan alat dasar selam,
pengenalan lingkungan perairan dan faktor resiko yang membahayakan
perenang, penanganan dan pertolongan pertama pada kecelakaan saat di
air dan penanganan korban tenggelam, serta pengenalan scuba bagi
mahasiswa.
HUKUM LAUT (IKL62023): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas konsep dasar hukum laut, sejarah dan
perkembangan hukum laut, Konvensi Den-Haag Tahun 1930 dan Jeneva
Tahun 1958, Konvensi Internasional Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982), laut
wilayah dan jalur tambahan, konsep archipelago state, zona ekonomi
eksklusif (ZEE), landas kontinen dan laut bebas, perikanan dan konservasi
perikanan di laut bebas, hukum lingkungan laut internasional (marine
environtment), undang-undang di bidang kelautan, perikanan, pesisir dan
pulau-pulau kecil, desentralisasi pengelolaan laut di era reformasi, serta
studi sasus.
GEOLOGI LAUT (IKL63026): 2(2-0)
Mata Kuliah ini membahas mengenai laut dan asal usul Kehidupan,
Karakteristik kerak oseonografi, tektonik dan Vulkanisme, morfologi dasar
laut, hidrodinamis, sedimentasi dan terumbukarang, Sea-Level changes,
hidrothermal dan endapan mineral, geofisika marine, dan geomaritim.
IKTIOLOGI (PIK63015): 3(2-1)
Kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar biologi dan ekologi ikan
meliputi klasifikasi dan ciri-ciri ikan, morfologi ikan, seksualitas, awal daur
hidup, perkembangan gonad, fekunditas, pertumbuhan, habitat, ruaya,
pemijahan, dan konservasi bidang perikanan.
EKOLOGI PERAIRAN (PIK63018): 3(2-1)
Dalam mata kuliah ini menjelaskan tentang Pengertian Standar Kompetensi
Tentang Pendahuluan, Konsep Ekosistem, Klasifikasi Jasad-Jasad Perairan
Tawar, Faktor Pembatas Ekosistem Perairan Tawar, Tipe-Tipe Ekosistem
Perairan Tawar, Pengertian Daerah dan Topografi Estuari, Konsep
Ekosistem Estuari dan Food Web Estuary, Habitat Dalam Lingkungan
Estuari, Faktor Fisik, Kimia, Biologi Daerah Estuari, Manfaat dan Fungsi
Ekologis, Ekonomis Estuari
KALKULUS (OSE63023): 3(3-0)
Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman tentang barisan tak
hingga, deret tak hingga, deret positif, uji integral, deret ganti tanda,
kekonvergenan mutlak, deret kuasa, operasi pada deret kuasa, deret tyalor
dan deret maclaurin, hampiran Taylor, Integral Numerik, Menyelesaikan
persamaan Numerik, serta Algoritma Titik tetap
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OSEANOGRAFI FISIKA (OSE63024): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini menerangkan tentang karakteristik-karakteristik fisik
dari perairan laut, serta fenomena-fenomena fisik yang terjadi di lautan dan
perairan pesisir (seperti cahaya, gelombang, pasang surut, up-welling,
maupun sirkulasi massa air).
OSEANOGRAFI KIMIA (OSE63025): 3(2-1)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang unsur-unsur kimia air laut, komposisi
dan karakteristik kimia air laut (salinitas, DO, dan pH), nutrient penting di laut
(nitrat, phospat, silikat), sifat-sifat kimia air laut (bentuk, jenis, komposisi, dan
distribusinya) serta pengaruhnya terhadap kehidupan di laut, faktor-faktor
apa saja yang berpengaruh terhadap pembentukan dan penyebarannya,
fenomena eutrifikasi, siklus karbonat dalam air laut, pengaruh kimia laut
kaitannya dengan global warming.
METEOROLOGI LAUT (PIT63026): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang cuaca di laut, unsur-unsur cuaca,
dinamikanya, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika cuaca, metode
pengukurannya, dan kaitannya dengan perikanan tangkap. Pokok bahasan
meliputi: defenisi ilmu cuaca, radiasi surya, suhu udara, tekanan, angin,
keawanan, kelembaban udara, presipitasi, cuaca-cuaca ekstrim di laut
(siklon), iklim, perubahan iklim, dampak perubahan iklim, mitigasi dan
adaptasi bencana.
DASAR-DASAR PENGINDERAAN JARAK JAUH (MSP 63026): 2(1-1)
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dan analisis data keruangan
melalui interpretasi Citra Penginderaan jauh dan digitasi sebagai hasil
perekaman satelit. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka pokok
bahasan mata kuliah meliputi pengertian penginderaan jauh, dasar-dasar
fisika dan sistem, komponen-komponen, interpretasi dan analisis data dijit
citra dengan menggunakan computer program ER. Mapper.
BIOLOGI LAUT (IKL63028): 3(2-1)
Mempelajari pengertian dan sejarah Biologi Lau. Pengantar lingkungan,
topografi dan kondisi perairan laut. Proses kimia dan fisika dalam perairan
laut. Distribusi organisme dan proses biologi (migrasi dan adaptasi), proses
bioreproduksi, hubungan antar organisme laut (komensalisme, mutualisme,
parasitisme, predasi dan anabolisme),
keanekaragaman organisme
planktonik, nekton dan bentik, proses biologi organisme pada ekosistem
vegetasi laut (lamun dan rumput laut), proses biologi organisme di daerah
pantai berbatu, pantai berpasir, dan pantai berlumpur. Proses biologi
organisme pada ekosistem mangrove dan estuary.
Proses biologi
organisme pada ekosistem terumbu karang, Proses biologi organisme
pada ekosistem laut dalam.
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METODE ILMIAH (PIK64019): 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian metode ilmiah, prinsip
obyektifitas, empirisme dan rasional, pola berfikir ilustrasi, analisis dan
argumnetasi.
Penalaran deduktif, induksi, analogi, interpretasi, dan
ekstrapolasi. Perumusan masalah dan verifikasi data, metode penelitian
ilmiah. Teknik penulisan ilmiah (makalah dan skripsi).
FISIKA MATEMATIKA (OSE63026): 3(3-0)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa
mengambil mata kuliah terapan khususnya di bidang pemodelan dan
pragraming. Materi yang diajarkan seputar persamaan euler, bilangan
kompleks, matiks dan vektor, integral dan deferensial.
MEKANIKA FLUIDA (OSE64027): 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan k e p a d a m a h a s i s w a yang
berhubungan dengan mekanika yang terjadi pada fluida. Mata kuliah ini
diawali dengan materi Pendahuluan yang memberikan pembahasan
mengenai konsep dasar dimensi dan satuan. Mahasiswa akan memperoleh
pengetahuan mengenai Sifat-sifat fluida, prinsip, hukum dan konsep aliran,
statika fluida, persamaan-persamaan dasar, dan analisa dimensi
parameter.
MEKANIKA TANAH (OSE64028): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan k e p a d a m a h a s i s w a yang
berhubungan dengan mekanika yang terjadi pada tanah. Mata kuliah ini
diawali dengan materi Pendahuluan yang memberikan pembahasan
mengenai konsep dasar dari tanah dan batuan. Mahasiswa akan
memperoleh pengetahuan mengenai Komposisi Tanah, Klasifikasi Tanah,
tegangan dan kekuatan geser tanah.
INSTRUMENTASI OSEANOGRAFI (OSE64029): 3(2-1)
Mata kuliah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa
Oseanografi berhubungan dengan prinsip dan metode berbagai instrumeninstrumen kelautan yang berbasis digital dalam bidang kelautan.
EKOLOGI LAUT (IKL64030): 3(2-1)
Menerangkan tentang ekosistem di perairan tropis (Laut dalam,
Hidrothermal vent), nekton bahari, ekosistem khas perairan tropis
(Mangrove, lamun dan terumbu karang), interaksi antara ekosistem dengan
biota dan lingkungannya, interaksi antara tiga ekosistem khas perairan tropis
dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem di laut.
SEDIMENTOLOGI LAUT (IKL64031): 3(2-1)
Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mempelajari sedimentologi
khususnya pengetahuan tentang sedimen dan batuan sedimen, macammacam sedimen, Asal usul batuan, klasifikasi, asal-usul, dan interpretasi
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sedimen, asal usul partikel sedimen, metode dan cara pengukuran sedimen,
proses-proses pelapukan fisika dan kimia yang terjadi pada sedimen,
perkembangan serta manfaat mempelajari sedimentologi khususnya di bid.
Oseanografi.
REMOTE SENSING KELAUTAN (IKL64034): 3(2-1)
Memberikan pemahaman tentang konsep dasar remote sensing kelautan,
unsure-unsur remote sensing, system remote sensing, data remote sensing,
nilai spectral objek, sensor multispectral, Digital image processing,
prinsipocean colour dan infra merah thermal.
KEWIRAUSAHAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN (PIK65020): 2(1-1)
Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mempelajari kewirausahaan
khususnya bagi pengembangan potensi pesisir, pengertian umum
wirausaha, pendidikan wirausaha di rumah dan lingkungan sekolah,
kepemimpinan wirausaha, pemanfaatan waktu efektif, gagasan usaha/ide
usaha, prospek pengembangan potensi pesisir, profil wirausaha perikanan
sukses, penyusunan laporan profil dan praktek simulasi.
TELEMETRI DAN AKUSTIK KELAUTAN (OSE65030): 3(2-1)
Definisi dan ruang lingkup telemetri dan akustik, teori perambatan
gelombang suara, kecepatan suara dan dispresi, sensor-sensor pengukur,
transmisi data dan informasi, sifat-sifat akustik dari laut, echo sounder,
model teoritis target strength(TS) dan volume backscattering strength(SV)
serta sistem hidroakustiik(single-beam, dual-beam dan split-beam).
DINAMIKA ESTUARI (OSE65031): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan bagi mahasiswa PS. Oseanografi
tentang defenisi estuari, tipe estuari, dinamika pasut di estuari, fenomena
pasut di estuari, sirkulasi, percampuran, intrusi garam di estuari, dispersi
polutan, sedimen di estuari.
OSEANOGRAFI TERAPAN (OSE65032): 4(3-1)
Mata kuliah ini berupakan basic terapan di PS. Oseanografi yang
mempelajari terapan atau penggunaan ilmu biologi laut, fisika oseanografi,
kimia oseanografi, geologi laut untuk mengeksplorasi bidang pangan,
farmasi, energi terbarukan, maupun untuk penangkapan ikan.
REKLAMASI PANTAI (OSE65033): 3(2-1)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah terapan atau aplikatif yang
diselenggarakan di PS. Oseanografi. Mata kuliah ini mempelajari tentang
teori reklamasi pantai, akibat positif dan negatif dari kegiatan reklamasi
pantai, abrasi dan akresi pantai. Serta studi kasus reklamasi dan bangunan
pantai khususnya yang ada di wilayah Kendari.
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HIDRODINAMIKA (OSE65034): 3(3-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan k e p a d a m a h a s i s w a
o s e a n o g r a f i yang berhubungan dengan Hidrodinamika. Mata kuliah ini
diawali dengan materi Pendahuluan yang memberikan pembahasan
mengenai konse dasar dari Fluida. Mahasiswa akan memperoleh
pengetahuan mengenai Kinematik Fluida, Gera kElemen Fluida, Pengantar
Turbulensi dan Persamaan Navier-Stokes, serta persamaan Euler.
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (IKL65035): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar SIG, mampu
menghubungkan faktor-faktor lingkungan laut dalam SIG untuk eksplorasi
sumberdaya perikanan dan kelautan. Kuliah ini meliputi : Sejarah
perkembangan, definisi, lingkup dan konsep dasar SIG, Data, informasi
dan sistem, Dunia nyata dan SIG, Basis data dan manajemen data,
Perangkat lunak dan keras SIG, Integrasi data dalam SIG dan analisis data
dalam SIG untuk eksplorasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
SISTEM INFORMASI DAN DASAR-DASAR PEMODELAN (OSE66035): 3(21)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar (basic knowledge) kepada
mahasiswa mengenai pemodelan oseanografi yang meliputi pengantar
pemodelan, konsep sistem dalam pemodelan, pengenalan software Matlab
dan pemanfaatannya, serta aplikasi modeling dalam analisa pasang surut,
gelombang, dan arus.
KIMIA ANALITIK DAN ANALISA LABORATORIUM AIR LAUT (OSE66036):
3(2-1)
Pembahasan dalam mata kuliah ini mencangkup pengantar kimia analitik,
teknik pengukuran kimia analitik, analisis klasik dan analisis instrument,
sampling kualitas air tanpa dan dengan indikator organisme, analisis logam
berat, komponen organik dan anorganik dalam laut, Total Disolved Solid
(TDS), dan pH.
OSEANOGRAFI DAN PERUBAHAN IKLIM (OSE66037): 3(2-1)
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa dalam rangka
mempertimbangkan isu perubahan iklim dan kerentanan bencana yang
terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan khsusnya di
wilayah PPK. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan disajikan materi
pembelajaran, meliputi: pengantar perubahan iklim, parameter perubahan
iklim, pemahaman isu perubahan iklim di wilayah pesisir dan PPK, coastal
community resilience and adaptation, introduction of vulnerability assesment,
manajemen adaptasi, pemodelan perubahan iklim, dampak perubahan iklim,
mitigasi perubahan iklim, serta sistem penanggulangan bencana.
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RISET OPERASI DAN OPTIMALISASI (OSE66038): 2(2-0)
Mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami berbagai
teknik kuantitatif yang banyak dipergunakan dalam pengambilan keputusan
manajemen. Perkembangan ilmu dan teknologi menuntut kemampuan
manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum
pengambilan keputusan dan tindakan secara cermat dan teliti. Oleh
karenanya diperlukan teknik-teknik atau metode-metode kuantitatif yang
lebih lengkap untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh Linier
programing, Metode stepping stone, MODI, Vogel’s, dan Network planning.
BANGUNAN PANTAI (OSE66043) (P): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan k e p a d a
m a h a s i s w a o s e a n o g r a f i yang berhubungan dengan Fasilitas Pantai
dan Bangunan Pelindung Pantai. Mata kuliah ini diawali dengan materi
Pendahuluan yang memberikan pembahasan mengenai Jenis-jenis fasilitas
yang ada di pantai serta bangunan pelindung pantai. Mahasiswa akan
memperoleh pengetahuan mengenai bangunan pantai dan keterampilan
dalam memilih dan merencanakan bangunan pantai yang akan digunakan
pada suatu lokasi untuk menyelesaikan permasalahan di lokasi tersebut.
MEKANIKA SCOURING (P) (OSE66044): 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan k e p a d a
mahasiswa
yang
berhubungan
dengan
Mekanika
Scouring
(Penggerusan). Mata kuliah ini diawali dengan materi Pendahuluan yang
memberikan pembahasan mengenai konsep dasar dari Mekanika Scouring.
Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan mengenai Scouring yang
terjadi di sekitar pipa yang terdapat di laut, Scouring yang terjadi di sekitar
Breakwater dan Seawall.
KONSERVASI SUMBERDAYA PERAIRAN PESISIR (P) (MSP66038): 3(21)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsepsi konservasi dan
keanekaragaman hayati sumberdaya perairan, prioritas geografi
keanekaragaman hayati pengembangan konservasi jenis dan ekosistem
perairan, kriteria, zonasi dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan,
serta prinsip dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk
mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pengembangan
ekowisata perairan.
EKONOMI SUMBERDAYA PERIKANAN(ABP64032): 3(2-1)
Membahas tentang konsep ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan
dalam bidang perikanan, bagaimana prinsip dasar ekonomi sumberdaya
ikan, pengelolaan sumberdaya pesisir yang optimal dan lestari melalui
evaluasi ekonomi dalam hal ini bukan hanya menilai barang yang dihasilkan
oleh sumberdaya alam tersebut tetapi bagaimana memberikan penilaian
terhadap jasa yang ditimbulkan oleh sumberdaya alam itu demi terwujudnya
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pembangunan yang berkelanjutan
EKSPLORASI PENANGKAPAN IKAN (PIT64034): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas secara umum tentang berbagai metode yang
digunakan dalam proses pendeteksian daerah penangkapan dan
gerombolan ikan, penggunaan alat tangkap sebagai sampling gear dalam
proses eksplorasi sumberdaya, teknologi pendukung, teknik pengumpulan
dan analisis data selektivitas ukuran/species, analisis dan penyajian data
temporal dan spasial, serta pengembangan sampling gear ditinjau dari
aspek tingkah laku ikan.
NAVIGASI DAN KEPELAUTAN (P) (PIT64035): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep navigasi, teori dan praktek
penentuan posisi dan kordinat yang diperlukan oleh suatu kapal ikan untuk
merencanakan perjalanan dari dan ke pelabuhan ke suatu daerah
penangkapan ikan. Mata kulah ini juga membahas tentang penanganan
muatan di kapal, alat-alat penolong, pesawat bantu, jangkar, tali-temali,
keselamatan di laut, perawatan kapal, undang-undang pelayaran,
komunikasi dan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut
(PIMTL).
KAJIAN STRATEGI LINGKUNGAN (P) (IKL64052): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang perlunya pengelolaan lingkungan hidup
yang berdasar perundang-undangan. Selanjutnya memberikan defenisi
tentang pengertian, manfaat dan tahapan proses pengelolaan lingkungan
terutama bagi lingkungan laut. Bagaimana Menyusun Dokumen Kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi berbagai keperluan di wilayah
pesisir, laut dan pulau kecil, serta keterkaitannya dengan dokumen lainnya
seperti dokumen Rencana Zonasi dan dokumen AMDAL.
SELAM ILMIAH (IKL66047): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini dijelaskan tentang penyelaman ilmiah yang meliputi
antara lain jenis-jenis kegiatan yang termasuk selam ilmiah, teknik dan
keahlian yang harus dimiliki seorang penyelam ilmiah, peralatan yang
dibutuhkan dalam penyelaman ilmiah, aplikasi kegiatan bawah air terhadap
kegiatan pengembangan ilmu bawah air (under water scientific diving), dan
teknik pengambilan data biologi.
EKOWISATA BAHARI (P) (IKL66045): 3(2-1)
Pada mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang manajemen
ekowisata bahari, spektrum (karakteristik) ekowisata bahari, potensi wisata
bahari, permasalahan dan strategi pengembangan ekowisata bahari,
langkah-langkah dasar untuk membangun partisipasi lokal dalam
pengembangan ekowisata bahari, diagnosa ekowisata dan pedoman
perencanaan kawasan ekowisata yang dilindungi.
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PEMODELAN OSEANOGRAFI (OSE67039): 3(2-1)
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari MK. Sistem informsi dan dasardasar pemodelan pada semester sebeumnya. Mata kuiah ini mempelajari
pemanfaatan 3 sumber data, yaitu insitu, model, dan satelit terhadap
parameter fisik oseanografi misalnya suhu, salinitas, gelombang, arus untuk
dimodelkan berdasarkan persamaan-persamaan tertentu.
SURVEY HIDRO-OSEANOGRAFI (OSE67040): 3(2-1)
Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat mempelajari survey hidrologi laut
khususnya dalam pengembangan potensi laut, pengertian umum hidrologi
laut, pengembangan survey hidrografi laut, pengelompokkan kegiatan
survey hidrografi laut, survey hidrografi laut menitoring pelayaran, tahaptahap pelaksanaan
survey hidrografi laut, penentuan garis pantai,
pemprosesan data, koreksi surutan, penyajian data, peralatan survey
hidrografi laut, pasang surut dan pengukurannya, pemeruman, dan
kartografi kelautan.
PENGOLAHAN DATA OSENAOGRAFI (P) (OSE67045): 3(2-1)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang merupakan
pengembangan dari mata kuliah metode ilmiah dimana mahasiswa diberikan
bekal materi perkuliahan khususnya dalam pengolahan data oseanografi
menggunakan software tertentu.
PEMODELAN LINGKUNGAN LAUT (P) (OSE67046): 3(2-1)
Mata kuliah pemodelan laut membahas topik mulai dari konsep dasar
pemodelan laut, solusi numerik model laut, model adveksi-difusi serta solusi
numerik QUICK dan QUICKEST, model hidrodinamika sampai pada aplikasi
kasus-kasus di laut, seperti penyebaran bahan, sedimen, logam berat dan
ekosistem.
AMDAL (P) (MSP65035): 3(2-1)
Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang dampak penting
suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang direncanakan terhadap
lingkungan hidup dan sangat diperlukan dalam proses pengambilan
keputusan. Mata kuliah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
mencakup latar belakang munculnya AMDAL, Kebijakan pembangunan,
pelingkupan, penentuan dampak penting dan besaran dampak,
pengumpulan data, metoda analisis dampak lingkungan, dan metoda
identifikasi prediksi serta evaluasi dampak.
SELAM WISATA (P) (ABP67051): 3(2-1)
Merupakan mata kuliah pilihan pengembangan dari mata kuliah renang dan
selam dasar. Tujuan dari mata kuliah ini bagaimana mahasiswa dapat
mengembangkan selam sebagai wahana bisnis atau entrepreneur.
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MANAJEMEN BISNIS PERIKANAN (P) (ABP65040): 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan suatu bisnis perikanan,
sumber-sumber pendanaan, analisis finansial bisnis, dan strategi bisnis.
unsur pokok perikanan (pengertian pembiayaan, macam dan sumber modal,
modal kerja, modal tetap, depresiasi, likuiditas, solvabilitas dan reliabilitas).
PERENCANAAN KAWASAN BISNIS PERIKANAN (P) (ABP67048): 3(2-1)
Membahas tentang perlunya suatu perencanaan dalam membangun suatu
kawasan bisnis, tahapan dalam perencanaan kawasan bisnis perikanan,
aspek aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, faktor internal dan
eksternal, amdal.
DASAR-DASAR AKUAKULTUR (P) (BDP63023): 3(2-1)
Mata kuliah menjelaskan tentang komponen akuakultur yang terdiri dari ikan,
air, wadah, dan serta hubungan antara komponen tersebut, prinsip-prinsip
yang, mendasari peningkatan produktivitas perairan dan pengelolaan
akuakultur yang berorientasi kepada keuntungan dan keberlanjutan, mulai
skala unit terkecil hingga kawasan akuakultur.
KULIAH KERJA NYATA (KKN) (UHO68013): 4
Merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan/Prodi Oseanografi
yang telah menyelesaikan minimal 100 sks dengan tujuan agar mahasiswa
memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan ilmu dan keterampilan
yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam mengenali dan mengatasi
masalah secara langsung di masyarakat khususnya mayarakat pesisir.
SEMINAR (PIK68021): 1
Merupakan mata kuliah wajib non teori bagi mahasiswa Jurusan/Prodi
Oseanografi yang telah menyelesaikan minimal 130 sks dan sebelum
melaksanakan pengambilan data skripsi. Seminar di Prodi Perikanan
Tangkap terdiri dari dua tahap, yaitu seminar proposal dan seminar hasil.
SKRIPSI (PIK68022): 6
Merupakan mata kuliah non teori yang wajib diambil mahasiswa
Jurusan/Prodi Oseanografi yang telah menyelesaikan minimal 130 sks. Mata
kuliah ini diawali dengan pengajuan judul skripsi di tingkat program studi
atau jurusan.
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Lampiran 4. Data Dosen PNS FPIK UHO
No
.

Nama/NIP

NIDN

TTL

Pangkat /Gol.

Prof. Dr. Ir. H. La Sara. MS/
19600422 198703 1 003
Prof. Dr. H. La Onu La Ola,
SE, MS/
19591126 198703 1 001
Prof. Dr. Ir. La Ode Muh.
Aslan, M.Sc/
19661210 199103 1 005
Dr. Ir. H.Rahmad Sofyan
Patadjai, MS/
19591217 198703 1 001
Dr. Ir. Muh. Ramli, M.Si/
19620310 199203 1 004
Dr. Ir. H. Muhammad Idris,
M.Si/
19670322 199303 1 003
Dr. Ir. Yusnaini, DEA/
19681009 199203 1 001
Dr. Ir. Abdul Hamid, M.Si/
19641231 199103 1 035
Ir. Utama K. Pangerang,
M.Si/
196505201989021002
Dr. Asriyana, S.Pi, M.Si
19761211 200003 2 002

0022046009

Buton, 22-041960
Ujung Pandang,
28-11-1959

11.

12.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

13.

Jabatan
Fungsiona
l
Guru Besar

Jurusan
/
Prodi
MSP

Alamat

Email

BTN Unhalu Blok K
No. 27 Kampus Baru
Jl. Kancil Lr. 1
No.1,Anduonohu.

lasara_unhalu@yahoo.c
om
onu.laola@yahoo.com

aslaod66@yahoo.com

BDP

yb8khr@yahoo.co.id

BDP

idrisbajosa@yahoo.co.id

BDP

0010126606

Ujung Oandang,
10-12-1966

0017125905

Bulukumba, 1712-1959

Pembina Utama
/ IVe
Pembina Utama
Madya /
IVd
Pembina Utama
Madya
IVd
Pembina Tk. I /
IVb

0010036204

Selayar, 10-031962
Pare-pare, 2203-1967

Pembina Tk. I /
IVb
Pembina Tk. I /
IVb

Lektor
Kepala
Lektor
Kepala

BTN. Unhalu Blok U
No.19 A Kampus
Baru
Jl. Gunung Meluhu
No.34
(ex jl.Wayong)
BTN. Kampus Baru
Unhalu Blok V No.24
BTN Kendari Permai
Blok B.3 No. 16

Soppeng, 09-101968
Gu, 31-12-1964

Lektor
Kepala
Lektor
Kepala
Lektor
Kepala

BTN. Unhalu Blok E
No. 20 Kampus Baru
BTN Unhalu Blok R
No.7/ Kampus Baru
BTN. Unhalu Blok P
No. 9/

yusyusnaini@ymail.com

BDP

abdulhamid@yahoo.com

MSP

Utamakurniapangerang
@ymail.com

MSP

BTN Azatata Citra
Blok S No. 2,
Andounohu
Perumahan Dosen
UHO Blok S No. 11,
Kel. Kambu, kota
Kendari
BTN Unhalu Blok C
No.33 Kampus Baru

Yanasri76@yahoo.com

MSP

gadhangku@gmail.com

ABP

marufkasim@yahoo.com

MSP

BTN. Unhalu Blok R
No. 7/ Kampus Baru

ainina@gmail.com

MSP

0026115904

0023036706

0009106803

Guru Besar

Guru Besar

Lektor
Kepala

0020056514

Kotamobagu,
20-05-1965

Pembina Tk. I /
IVb
Pembina Tk. I /
IVb
Pembina Tk. I /
IVb

0011127604

Ujung Pandang,
11-12-1976

Pembina Tk. I /
IVb

Lektor
Kepala

Dr. Ir. Budiyanto, MP
19631223 198903 1 002

0023126307

Blora, 23-121963

Pembina Tk. I /
IVb

Lektor
Kepala

Prof. Ma'ruf Kasim, S.Pi.,
M.Si., Ph.D
19700926 199903 1 002
Dr. Ir. Andi Irwan Nur,
MES/
19691028 199403 1 003

0026097004

Bau-bau, 26-091970

Pembina Tk. I/
IVb

Guru Besar

0008106907

Bulukumba, 2810-1969

Pembina/ IVa

Lektor
Kepala

001216407

ABP

IKL

No
.

Jabatan
Fungsiona
l
Lektor
Kepala
Lektor
Kepala

Nama/NIP

NIDN

TTL

Pangkat /Gol.

Ir. Abdul Haris Sarita, M.Pi/
19621009 198803 1 003
Dr. Ir. Asnani, M.Si
19661122 199203 2 001

0022036207

Manado, 09-101962
Kendari, 22
November 1966

Pembina/ IVa

H. Agus Kurnia, S.Pi, M.Si,
Ph.D
19700802 199512 1 001
Ir. Farid Yasidi, M.Sc
196612311993011014
Dr. Ir. Wellem H. Muskita,
M.Si/
19620528 198803 1 001
Ir. Irwan J. Efendy, M.Sc
19690418 199403 1 003

0001087005

Buton, 02-081970

Pembina/ IVa

Lektor
Kepala

0002036604

Banjarmasin, 3112-1966
Raha, 28-051962

Pembina/ IVa

0018046904

Ir. Abdul Rahman, M.Si
19651101 199403 1 001
Ir. Halili, M.Sc
19670305 199403 1 003
Dr. Ir. La Anadi, M.Si
19570802 198603 1 003
Hj. Indriyani Nur,
S.Pi.,M.Si., Ph.D
19750103 199903 2 001
Indrayani, S.Pi., M. Biotech.
Stu, Ph.D
19741223 200112 2 001
Dr. Muslim Tadjuddah,
S.Pi.,M.Si
19700703 200604 1 001

0001116505

26.

27.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Alamat

Email

Jurusan
/
Prodi
BDP

Jl. Kancil No.23
Anduonohu
Jl. Sangia Kaindea
Kel. Anggoeya Kec.
Poasia
Perum. Dosen Blok U
Kampus Baru

Harisarita@yahoo.com

Penata Tk.I / IIId

Lektor
Kepala
Lektor

Ujung Pandang,
18-04-1969

Penata Tk.I / IIId

Lektor

Pappa, 01-111965
Baubau, 05-031967
Waai, 02-081957
Ujung Pandang,
03-01-1975

Penata Tk.I / IIId

Lektor

Penata Tk.I / IIId

Lektor

Penata Tk.I / IIId

Lektor

Penata Tk.I / IIId

Lektor

0023127404

Ujung Pandang,
23-12-1974

Penata Tk.I / IIId

Lektor

BTN Beringin Blok L
9. Lepo-Lepo.

0003077003

Surabaya, 0307-1970

Penata Tk.I / IIId

Lektor

muslim22jan@yahoo.co.i
d

PIT

Ruslaini, S.Pi., MP
19730815 199903 1 002

0015087305

Malili, 15-081973

Penata Tk. I / IIId

Lektor

Perumahan Green
Anggoeya Resort Blok
II No. 12 Kel.
Anggoeya Kota
Kendari
BTN Kendari Permai
Blok V2 No. 19

ruslaini08@yahoo.co.id

BDP

La Ode M. Yasir Haya, ST.,
M.Si
197207152005021001

0015077212

Lohya, 15-071972

Penata Tk. I / IIId

Lektor

Perumahan Graha
Pesona Rafelina K 12

lmyasir_haya@yahoo.co
.id

IKL

0022116604

0028056207

0001016817
0008025706
0003017006

Pembina/ IVa

asnani_fish@yahoo.com

THP

fatmi_74@yahoo.com

BDP

Jl. Kalengko No. 49
Perumnas KDI
BTN lepo-lepo Indah
Blok A2
No. 4

faridyasidi@yahoo.com

MSP

wmuskita@yahoo.com

BDP

Perumahan Dosen
Blok B No. III Kampus
Baru
Jl. Kancil No. 16

ijeffendy69@yahoo.com

BDP

rahman_uh@yahoo.c.id

BDP

BTN Unhalu Blok S
No. 9 Kampus Baru
BTN Wahana Blok
L/04 Kec. Mokoau
BTN Cempaka Graha
Asri Blok A/24 Kendari

halili_99@yahoo.com

MSP

Andreas.kdri@gmail.com

PIT

indri_noer@yahoo.com

BDP

MSP

165

166

Wa Iba, S.Pi., M.App.Sc,
Ph.D
19750605 200212 2 002
Dr. Baru Sadarun,
S.Pi.,M.Si
19710723 199903 1 004
Salwiyah, S.Pi., M.Si
19751110 200501 2 004

0005067504

Kondongia, 0506-1975

Penata Tk. I / IIId

Jabatan
Fungsiona
l
Lektor

0023077106

Raha, 23-071971

Penata Tk. I / IIId

0010117512

Kendari, 10-111975

La Ode Abdul Rajab Nadia,
S.Pi., M.Sc
19790622 200604 1 002
Dr. Ir. Andi Besse Patadjai
19670830 199403 2 001
Dr. Mohamad Nuh Ibrahim,
S.Pi, M.Si
19690101 200003 1 001
La Ode Alirman Afu, S.Pd.,
M.Si
19730822 200012 1 003
Abdul Muis Balubi,
S.Pi.,M.Si
19691231 200502 1 032

0022067904

Raha, 22-061979

0030087307

36.

Ahmad Mustafa, S.Pi., M.P
19731106 200312 1 001

37.

No
.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

38.

39.
40.

41.

Nama/NIP

NIDN

TTL

Pangkat /Gol.

Alamat

Email

Jurusan
/
Prodi
BDP

Jl. HAE Mokodompit
Lrg Perintis

icharyr@yahoo.com

Lektor

Jln. By Pass No. 227,
Kendari

Sadarun@yahoo.com

Penata Tk. I / IIId

Lektor

Salwiyah_101175@yaho
o.co.id

MSP

Penata Tk. I / IIId

Lektor

rajabnadia@yahoo.com

MSP

Bulukumba, 30
Agustus 1967
Bau-bau, 1
Februari 1969

Penata / IIIc

Lektor

andibpat@yahoo.co.uk

THP

Penata / IIIc

Lektor

Perumnas Poasia
Permai Blok C No. 95
A
Jl. Mahkota Sultra
BTN SilvaMas Blok C
No. 9, Mokoau
BTN Unhalu Blok B/3
Kampus Baru
Jl. Rambutan No. 14
Anduonohu Kendari

mohamadnuhibrahim@y
ahoo.com

THP

Raha, 22-081973

Penata / IIIc

Lektor

BTN Unhalu Blok
S/22. Kampus Baru

Alimranotsudari@yahoo.
co.id

IKL

Kancilita, 31-121969

Penata / IIIc

Asisten Ahli

BTN Puri Tawang
Alun Blok G No. 3

mbalubi@yahoo.co.id

BDP

0006117303

Mandati, 11-061973

Penata / IIIc

Lektor

BTN Unhalu Blok H9
Kampus Baru

astafa_611@yahoo.com

PIT

Dr. Bahtiar, S.Pi.,M.Si
19770114 200012 1 001
Dr. Muhaimin Hamzah
19750815 200501 1 003

0014017702

Wanci, 14-011977
Raha, 15-081975

Penata / IIIc

Lektor
Lektor

tiar_77unhalu@yahoo.co
m
iminhmz@yahoo.com

MSP

Penata / IIIc

Emiyarti, S.Pi., M.Si
19700508 199803 2 001
Dr. Naslina Alimina, S.Pi.,
M.Si
19710824 200812 2 001
Oce Astuti, S.Pi., M.Si
19760515 200212 2 001

0008057002

Kendari, 08-051970
Buton, 24-081971

Penata / IIIc

Lektor

Penata / IIIc

Lektor

Jl. Prof. M. Yamin No.
18 C Puwatu
BTN Taman
Bonggoeya Lestari
Blok B/14
BTN Kendari Permai
Blok L2 No. 21/
Jl. Amarilis No. 23
Kemaraya

Kaledupa, 1505-1976

Penata / IIIc

Lektor

Jln. Prof. Rauf
Tarimana No. 115/G

0001016907

0022087307

0015087503

0024087111

0015057702

IKL

BDP

emiyarti@ymail.com

IKL

naslina@yahoo.com

PIT

oce_fish@yahoo.com

BDP

No
.
42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.

54.
55.

56.

57.

NIDN

TTL

Pangkat /Gol.

Dedy Oetama, S.Pi., M.Si
19771109 200501 1 002
Wa Nurgayah, S.Pi.,M.Si
19700115 199903 2 002

0009117701

Ujung Pandang,
09-11-1977
Tanjung Kukur,
15-01-1970

Penata / IIIc

Jabatan
Fungsiona
l
Lektor

Penata / IIIc

Lektor

Ratna Dyah Palupi, ST.,
M.Si
19790117 200812 2 002
Sarini Yusuf, S.Pi., M.Si
19790521 200801 2 010
Ermayanti Ishak, S.Pi.,
M.Si
19810406 200801 2 014
Kadir Sabilu, S.Pi, M.Si
19780828 200604 1 002
Roslinda Dg. Siang, S.Pi.,
M.Si
19790724 200812 2 002
Nurdiana A, S.Pi, M.Si
19790920 200812 2 001
Ira, S.Kel., M.Si
19820402 200604 2 002

0017017905

Jombang, 17-011979

Penata / IIIc

Lektor

0021057909

Ujung Pandang,
21-05-1979
Kendari, 06-041981

Penata / IIIc

Lektor

Penata / IIIc

Lektor

Sumpuo, 28-081978
Polioi, 24-071979

Penata / IIIc

Lektor

Penata / IIIc

Lektor

Pinrang, 20-091979
Makassar, 0204-1982

Penata / IIIc

Lektor

Penata / IIIc

Lektor

Haslianti, S.Pi., M.Si
19790717 200812 2 002
Hasnia Arami, S.Pi., M.Si
19790412 200801 2 019
Kobajashi Togo Isamu,
S.Pi, M.Si
19830402 200812 1 002
Romy Ketjulan, S.Pi., M.Si
19790315 200604 1 002
Sjamsu Alam Lawelle,
S.Pi., MM
19701201 199502 1 001
Muh. Taswin Munir, S.Pi.,
M.Si
19700509 199803 1 001
Akhmad Mansyur, SP.,M.Si

0017077906

Wawotobi, 1707-1979
Lantea, 12-041979
Kendari, 2 April
1983

Penata / IIIc

Lektor

Penata / IIIc

Lektor

Penata / IIIc

Lektor

Wou, 15-031979
Manado, 01-121970

Penata / IIIc

Lektor

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

0009057002

Ujung Pandang,
09-05-1970

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

0031037402

Ambena, 31-03-

Penata Muda Tk

Asisten Ahli

Nama/NIP

0015017003

0006048108

0028087806
0024077902

0020097903
0002048203

0012047907
0002048302

0015037904
0001127006

Jurusan
/
Prodi
MSP

Alamat

Email

BTN Unhalu Blok B
No. 4 Kemaraya
Perumnas Poasia
Permai Blok C No.
193 Anduonohu
BTN Anduonohu
Kemilau Blok G No.10

dedyoetama@yahoo.co
m
Nurgayah_fish@yahoo.c
om
palupi_rd@yahoo.com

OSE

BTN Unhalu Blok A
No. 5 Kampus Baru
Jl. H.E.A. Mokodompit
Lr. Buntu Torikale
Kampus Baru
BTN Green Baruga
Blok C. 12
BTN Puri Tawang
Alun II Blok D/7

sarini_yusuf@ymail.com

ABP

mekoe_81@yahoo.com

MSP

alyafadilah@yahoo.co.id

BDP

Roslindah_24@yahoo.co
m

ABP

BTN Puri Tawang
Alun II Blok C/5
BTN Unhalu Blok G
No. 14 (Belakang G1)
Kampus Baru
BTN Unhalu Blok U
No. 4 Kampus Baru
BTN Unhalu Blok K.
15 Kampus baru
BTN Kendari Permai
Blok B5/2

Diana_firazufpsd@yaho
o.co.id
Bahari_00@yahoo.co.id

ABP

asi.haslianti@yahoo.co.i
d
Arami79firazufpsd@yahoo.co.id
Kobajashi.tisamu@yaho
o.com

THP

J. Banteng
Anduonohu
BTN Unhalu
Kemaraya Blok D No.
4
Jl. Mayjen S. Parman
Hotel Maleo
Kemaraya
Jl. Bolevard BTN

romyketjulan@yahoo.co.
id

MSP

IKL

OSE

PIT
THP

ABP

Daengtaba@yahoo.com

MSP

Blackbet_ala@yahoo.co

ABP

167

168

No
.

Nama/NIP

NIDN

19740331 200312 1 003

TTL
1974

Pangkat /Gol.

Jabatan
Fungsiona
l

I / IIIb

Alamat
Griya Darussalam
Blok A No. 13
Jl. BTN 1 Blok L No. 9
Jl. Sao-Sao, Kel
Bende Kec. Kadia
Kota Kendari
Perum Griya Bende
Pratama Blok II No 47
Jl. MadusilaKel.
Bende Kec. Kadia
Kendari
Jl. Jati Raya No. 43
Kota Kendari

Email

Jurusan
/
Prodi

m

58.

Dr. Asmadin, S.Pi,. M.Si
19750127 200501 1 001

0027017502

Langge, 27-011975

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

59.

Rahmadani, S.Pi., M.Si
19780805 200501 2 002

0005087803

Denpasar, 0508-1978

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

60.

Subhan, S.Pi., M.Si
19810609 201012 1 002

0009068107

Kemaraya, 0906-1981

Penata Muda Tk
I / IIIb

Tenaga
Pengajar

61.

Amadhan Takwir, S.Kel.,
M.Si
19820705 201212 1 005
La Ode Aslin, S.Pi, M.Si
19840405 201504 1 002
La Ode Baytul Abidin, S.Pi.,
M.Biotech
19851130 201504 1 002
Suwardjoyowirayatno, S.Pi,
M.Si
19880101 201504 1 003
A. Ginong Pratikino, ST.,
MT
19890830 201504 1 002
Muhammad Fajar
Purnama, S.Pi, M.Si
19900608 201504 1 001
Abdullah, S.Pi., M.Si
19720713 200501 1 002
Wa Ode Pilliana, S.Pi, M.Si
19820321 200812 2 002

0005078203

Muna, 05-071982

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

BTN Kendari Permai
Blok B2 No 2

0005048403

Watuputih, 0504-1984
Raha, 30-111985

Penata Muda Tk
I / IIIb
Penata Muda Tk
I / IIIb

Tenaga
Pengajar
Tenaga
Pengajar

Jl. HEA. Mokodompit,
Lr. Mata Air 2
Jl. HEA. Mokodompit,
Lr. Mata Air 2

aslin.ode@gmail.com

0401018801

Kendari, 1
Januari 1988

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

Jl. H.E.A. Mokodompit
Lr. Salangga No. 15

Soerdjojos@yahoo.ac.id

THP

0030088905

Kulisusu, 30-081989

Penata Muda Tk
I / IIIb

Tenaga
Pengajar

Jl. Lasolo

asringinong@yahoo.com

OSE

0008069001

Kendari, 08-061990

Penata Muda Tk
I / IIIb

Tenaga
Pengajar

muhammadfajarpurnama
@gmail.com

MSP

0013077203

Ujung Pandang,
13-07-1972
Raha, 21-031982

Penata Muda /
IIIa
Penata Muda /
IIIa

Asisten Ahli

Rosmawati, S.Pi., M.Si
19710727 201409 2 002
Muis, S.Pi., M.Si

0027077108

Bulukumba, 2707-1971
Mawasangka,

Penata Muda /
IIIa
Penata Muda /

Tenaga
Pengajar
Tenaga

Jl. Kancil Lr. Bintang
Kel. Andunohu
Kendari
BTN Unhalu Blok B
No. 9 Kemaraya
Jl. K.H. Ahmad
Dahlan, Lr. Cendana
Perumahan Guru
BTN Pinang Kuning,
Blok G/7
BTN Unhalu, Blok H/9

62.
63.

64.

65.

66.

67.
68.

69.
70.

0030118503

0021038204

0022067503

Tenaga
Pengajar

asmadink@yahoo.com

OSE

Dani.live@yahoo.co.id

IKL

lasubhan@gmail.com

IKL

OSE

BDP
BDP

Nasal_ab@yahoo.com

PIT

wpiliana@yahoo.com

ABP

rosmawatisabir@gmail.c
om
muisfpik@gmail.com

ABP
ABP

No
.
71.
72.

73.
74.

75.

76.

77.
78.
79.

Nama/NIP
19750622 201409 1 001
Irdam Riani, S.Pi., M.Si
19761001 201409 2 003
Yustika Intan Permatahati,
S.Pi, M.Pi
19920223 201803 2 001
La Ode Huli, S.Pi, M.Si
19831231 201903 1 021
La Ode Muhammad
Hazairin Nadia, S.Pi, M.Si
19841011 201903 1 008
Muhammad Trial Fiar
Erawan, S.Pi, M.Si
19900124 201903 1 018
Nurhuda Annastasia, S.Pi,
M.Si
19900521 201903 2 013
Syamsul Kamri, S.Pi., MP
19700808 199903 1 001
Nur Irawati, S.Pi., M.Si
19780118 200501 2 003
Wa Ode Nilda A. Effendy,
S.Pi, MS
19830704 200812 2 002

NIDN

TTL

Pangkat /Gol.

Jabatan
Fungsiona
l
Pengajar
Tenaga
Pengajar
Tenaga
Pengajar

Alamat

22-06-1975
Maros, 01-101976
Raha, 23
Februari 1992

IIIa
Penata Muda /
IIIa
Penata Muda /
IIIa

Muna, 31
Desember 1983
Muna, 11
Oktober 1984

Penata Muda Tk
I / IIIb
Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

Muna, 24
Januari 1990

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

BTN Wahana Blok C
No. 3

Ujungpandang,
21 Mei 1990

Penata Muda Tk
I / IIIb

Asisten Ahli

0008087002

Ara, 08-08-1970

Asisten Ahli

0018017802

Solo, 18-011978
Raha, 4 Juli
1983

Penata Muda /
IIIa
Penata Muda /
IIIa
Penata Muda /
IIIa

Perumahan Dosen
Unhas Blok BG No.
37
BTN Kendari Permai
Blok M2 No. 2
BTN Unhalu Blok B
No. 9 Kemaraya
BTN Kendari Permai
Blok P2 No. 27

0001107612
0023029203

8887200016
0011108404

0004078302

Asisten Ahli

Asisten Ahli
Tenaga
Pengajar

BTN Tawang Alun 2,
Blok F No. 3
Jl. La Ode Hadi Lr.
Veteran (Baypass)
RT/RW 001/004
Jl. H.E.A. Mokodompit
Lr. Mata Air
Jl. H.E.A. Mokodompit
Lr. Perintis

Email

irdamriani@yahoo.co.id

Jurusan
/
Prodi
ABP
MSP

THP
THP

OSE

Nurhuda.annastasia@uh
o.com

ABP

syamsulkamri@gmail.co
m
nur_irawati78@yahoo.co
m
Nilda4783@yahoo.com

PIT
MSP
THP

169
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Lampiran 5. Data Dosen Non PNS FPIK UHO

No
.

Nama

NIDN/NIDK

TTL

1.

Daniel F. Mokodongan,
S.Pi, M.Si, D.Sc

2.

Saenuddin, S.Pi., M.Si

0009068003

Bone Rombo, 9
Juni 1980

3.

Wa Jali, S.Pi, M.Si

8859200016

4.

Azwar Sidik, S.Pi, M.Si

0012098403

Tombula, 2 Mei
1988
Poasaa, 12
September 1984

5.

Desy Sriwulan, S.Pi, MM

0008048803

Kendari, 8 April
1988

6.

Wa Ode Munaeni, S.Pi,
M.Si
Risfandi, S.Pi, MM

0004068702

Teza Fauzan Hasuba, S.Pi,
M.Si
Latifa Fekri, S.Pi, M.Si

0017098802

10.

Indrayani, S.Pi, M.Si

0003128603

11.

Disnawati, S.Pi, M.Si

0002018801

Lasalimu, 4 Juni
1987
Kendari, 6
November 1976
Kendari, 17
September 1988
Palopo, 15 Maret
1989
Salassae, 3
Desember 1986
Ujung Pandang,
2 Januari 1988

12.

Syukur, .Pi, M.Sc

13.

La Ode Muh. Arsal, S.Pi,
M.Si

Lasunapa, 9
Desember 1984

14.

Nila Nikmatia Bugis,
S.ST.Pi, M.Si

Baubau, 23
September 1990

7.
8.
9.

Kotamobagu, 29
November 1984

0006117609

0015038903

Pangkat /Gol.

Jabatan
Fungsiona
l

Alamat
Jl. Dr. Cipto
Mangunkusumo 64
Kenari No. 1 Cirebon
Perum. Dosen blok
M/13 Kel. Kambu Kec.
Kambu
BTN Mekar Asri Blok
H1 No.7
Jln. Simbo Perum
Griya Syafiqha Blok
C. No. 6 Kel
Watubangga Baruga
Jln. Anawai No 48 a.
Kel Anawai Kec. WuaWua Kota Kendari
BTN unhalu Blok H
No 10 Kampus Baru
Malik V/12
Mandonga/Kota KDI
Jln. La Ode Hadi lr.
Veteran No I
Jl. Sorumba No. 47 C
Jl. Prof. M. Yamin
Puuwatu
Jl. Syeck Yusuf 6 No.
3

Email

Jurusan
/
Prodi
MSP

saenuddin80@gmail.co
m

OSE

mirajwajally7@gmail.co
m
azwarsidiq27@gmail.co
m

IKL
ABP

desy.sriwulan@gmail.co
m

ABP

unalaspan@yahoo.co.id

BDP

fanmaritime@yahoo.com

ABP

Fauzan_tezza@yahoo.c
om
latifafekrirasyid@gmail.c
om
elaaindraa@gmail.com

MSP

disnawaty@gmail.com

BDP

MSP
PIT

BDP
Jl. Sawerigading No.
21 A. Kel. Anggilowu
Kec. Mandonga
93112
BTN Poasia No. 16B

arsal.othe@yahoo.com

BDP

nila.bugis@gmail.com

MSP

No
.

Nama

15.

Abdul Sarifin, S.St.Pi, M.Si

16.

Ary Sandy Muchtar, S.Pi,
M.Si
Seventry Meliana P, S.Pi,
M.Sc
Mitha Gabriella In the, S.Pi,
M.Si
Asis Bujang, S.Pi, M.Si

17.
18.
19.

NIDN/NIDK

0060058703
8808200016

20.

Muhammad Nur Findra,
S.Pi, M.Si

21.

Paiga Hanurin S, S.Pi, M.Si

0025059001

22.

Sampunur Kaslan, S.Kel,
M.Si

0017108301

TTL

Watuputih, 1
Juni 1986
Kendari, 16
Maret 1990
Kendari, 16 Mei
1989
Makale, 6 Mei
1987
Raha, 7 April
1983

Ujungpandang,
22 Desember
1987
Mopte, 25 Mei
1990
Kendari, 17
Oktober 1983

Pangkat /Gol.

Jabatan
Fungsiona
l

Alamat

Email

Jurusan
/
Prodi

Jl. H.E.A Mokodompit
Lrg Mata Air 3
Jln. Abunawas III No. I

abdulsarifin@gmail.com

ABP

asandy.pon@gmail.com

MSP

Jl. Manunggal 11 No.
37

seventry.meliara@mail.u
gm.ac.id

ABP
THP

BTN Puri Tawang
Alun 2 Blok D No. 14
Kel. Padaleu, Kec.
Kambu, Kota Kendari
Jl. Poros NangaNanga BTN
Anduonohu Regency
No. 112
Blok F. BTN Baruga
Regency
Jl. A. Yani No 182

asisbujang@yahoo.co.id

BDP

MSP

igha.sawonua.194@gma
il.com
sampunur@gmail.com

OSE
IKL

171

