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Kata Pengantar

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) sebagai bagian dari Universitas

Muhammadiyah Kendari (UMK) sebagai lembaga perguruan tinggi merupakan bagian integral

dari sistem pendidikan nasional dan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara. Bertepatan

dengan berdirinya UMK, FPIK berdiri pada tanggal 30   Agustus 2001 berdasarkan SK

Mendiknas Nomor: 149/D/O/2001. FPIK terdiri dari dua program studi yaitu Program Studi

Teknologi Hasil Perikanan (PS. THP) dan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PS.

PSP). Kurikulum yang digunakan untuk tahun ajaran 2018/2019 dalah kurikulum yang digagas

pada tahun 2015.

Dengan perkembangan pengelolaan pendidikan tinggi yang sangat cepat, Buku

Panduan Akademik yang menginformasikan dan menjelaskan secara menyeluruh program

pendidikan yang ada di FPIK UMK menjadi  sangat  diperlukan. Semoga Buku Panduan ini

dapat menjadi pegangan dan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan informasi dan

penjelasan tentang proses pendidikan di FPIK UMK.

Kendari, Juni 2018

Dekan,

Fajriah, S.Pi.,M.Si
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Bab I. FPIK

A. Sejarah Singkat

Fakultas yang mengelola bidang perikanan di Univeritas Muhammadiyah Kendari

(UMK) resmi didirikan pada pada tanggal 30   Agustus 2001 berdasarkan SK Mendiknas

Nomor: 149/D/O/2001. Sejak awal berdirinya FPIK terdiri dari dua program studi yaitu

Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (PS. THP) dan Program Studi Pemanfaatan

Sumberdaya Perikanan (PS. PSP).

Diawal terbentuknya fakultas perikanan dan Ilmu kelautan lebih banyak didominasi

tenaga pendidik dari Fakultas Perikanan Universitas Haluoleo termasuk pimpinannya, dalam

hal ini Dekan selaku pimpinan tertinggi fakultas, walaupun sifatnya sementara namun jabatan

pimpinan/dekan tersebut mengalami pergantian hingga tiga kali dan dimulai pada periode tahun

2007-2011 kepemimpinan telah bersifat definitif yang berasal dari unsur dosen tetap UMK.

Berlanjut pada periode kepemimpinan tahun  2011-2015 dan hingga saat ini periode tahun

2015-2019. Selain tenaga pendidik dan pimpinan Fakultas yang mengalami banyak perubahan

gedung Fakultas pun sejak berdirinya hingga sekarang juga mengalami perubahan. Pada awal

terbentuknya Fakultas masih terpusat pada gedung sisi depan atau biasa disebut saat ini Gedung

Dakwah Muhammadiyah (GDM). Kemudian bergeser pada gedung C tepatnya dilantai 2.

Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa secara umum di UMK, kebutuhan tenaga pendidik

dan tenaga kependidikan pun semakin banyak sehingga kondisi gedung perkantoran FPIK pada

tahun 2009 harus dipindahkan pada gedung GIC lantai 2 sebagaimana ditempati hingga

sekarang.  Ruang perkuliahan juga mengalami perubahan yang awalnya tersebesar dibeberapa

gedung karena mengikut kebutuhan ruang perkulihan fakultas lain, namun beberapa tahun

belakangan ini terpusat di gedung B lantai 3, yakni ruang B301 dan B303. Selain ruang

perkulihan, terdapat pula Laboratorium yang dikelola FPIK sejak tahun 2012 walaupun
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penggunaannya hingga kini masih harus berbagi dengan fakultas Tehnik. Penggunaan

laboratorim merupakan hal yang sangat penting bagi kedua program studi di FPIK, sehingga

harapannya kedepan Universitas dapat memfasilitasi kebutuhan akan laboratorium yang sesuai

standar kebutuahan program studi.

B. Tujuan Pendidikan

B.1. Visi FPIK “Menjadi Fakultas yang Berdaya Saing, Profesional, Berakhlak Mulia,

Berwawasan Lingkungan dan Berorientasi Kewirausahaan  Inovatif dalam Bidang

Perikanan dan Kelautan di Sulawesi Tenggara pada Tahun 2020.”

B.2. Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Untuk mewujudkan visi tersebut, FPIK telah menetapkan sasaran/strategi utama prioritas

pengembangan fakultas sebagai berikut:

1) Mengembangkan pengajaran dan pendidikan inovatif, untuk menyiapkan sumberdaya

manusia dibidang perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berjiwa kewirausahaan

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

2) Memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan, agar hilirisasi hasil

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat terwujud.

3) Melaksanakan pengabdian  kepada masyarakat berbasis kewirausahaan yang inovatif,

bertanggungjawab, dan berkelanjutan.

4) Menerapkan nilai-nilai dan sikap berakhlak mulia dalam penyelanggaraan pendiidkan, penelitian

dan pengabdian masyarakat yang bertanggung jawab dan berpihak kepada kemanusiaan.

B.3. Tujuan Pendidikan

Tujuan program pendidikan sarjana bidang perikanan dan kelautan adalah menghasilkan

lulusan berkualitas sebagai berikut:

1) Memilki jiwa inovatif,   kreatif, serta memilki integritas yang tinggi dalam

kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja yang tercermin dalam kurikulum

pendidikan dan pengajaran.
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2) Profesional dan menguasai IPTEKS dalam bidang pemanfaatan sumberdaya

perikanan dan teknologi hasil perikanan.

3) Berjiwa kewirausahan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berbasis

sumberdaya lokal.

4) Berakhalakul karimah dan bertanggung   jawab dalam pengembangan IPTEKS di

bidang perikanan dan kelautan utamanya dalam pengelolan lingkungan untuk perikanan

yang berkelanjutan.

B.4. Sasaran

Sasaran Strategis pendidikan di  FPIK-UMK adalah terciptanya tenaga bagi pembangunan

perikanan dan kelautan dalam arti luas guna mengisi kebutuhan masyarakat akan tenaga sarjana yang

mahir dan terampil, berwawasan keagamaan yang kuat, mampu berdiri sendiri dan peka terhadap

perubahan sosial, ilmu dan teknologi. Sasaran FPIK UMK kurun waktu 2016– 2020, sebagai

berikut :

1) Pengembangan dan inovasi kurikulum/pembelajaran

2) Peningkatan kompetensi dan mutu lulusan.

3) Peningkatan kompetensi dan kualitas dosen.

4) Penambahan jumlah program studi.

5) Peningkatan mutu penelitian.

6) Peningkatan publikasi karya ilmiah.

7) Peningkatan peran serta Fakultas dalam pengembangan pengabdian pada masyarakat

berbasis desa binaan.

8) Peningkatan kerjasama strategis dengan stakeholder.

9) Menciptakan dan Mengembangkan usaha inovatif kreatif sebagai salah satu media

aplikasi teknologi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

10) Peningkatan tatakelola dan pencitraan.

11) Peningkatan kepribadian civitas akademika fakultas yang berakhlakul karimah.
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C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di FMIPA terbagi atas beberapa unit yang memiliki fungsi dan peran masing-

masing seperti berikut:

C.1 Fakultas

Fakultas merupakan unsur pelaksana sebagian tugas pokok Universitas dan dipimpin oleh

Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Fakultas bertugas melaksanakan Catur

dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat serta pembinaan akhlakul karimah, di samping harus pula melaksanakan pembinaan

sivitas akademika dan kegiatan pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari,

Dekan berkoordinasi langsung dengan Ketua Program studi dan unit lainnya di fakultas.

C.2 Program studi

Unsur  pelaksana Catur dharma Perguruan Tinggi  di  bawah fakultas dilakukan oleh Ketua

Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab

langsung kepada Dekan. Saat ini FPIK UMK memiliki 2  Program Studi yaitu: Program Studi

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Teknologi Hasil Perikanan.

C.3 Senat Fakultas

Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas yang anggota-anggotanya

terdiri dari Dekan, Ketua Jurusan, dan beberapa dosen sebagai perwakilan dari tiap program prodi.

Senat Fakultas mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dasar di tingkat fakultas

dan fungsinya adalah untuk memberikan pengarahan, pengaturan, pengawasan, pengembangan,

penilaian dan pertimbangan kepada pimpinan fakultas. Senat dipimpin oleh seorang Ketua yang

dalam pekerjaan sehari-hari dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota senat.
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C.4 Unit-unit Penunjang

Selain struktur di atas, di FPIK UMK juga dibentuk beberapa unit penunjang untuk memperkuat

komitmen pelayanan bagi civitas akademika yaitu: Unit Jaminan Mutu (UJM) untuk

mendukung pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas.

D. Program Pendidikan

FPIK melaksanakan program pendidikan Sarjana Sains (Strata 1 atau S1) Program Sarjana

adalah jenjang pertama program gelar yang mempunyai beban studi minimum 144 sks dengan

masa pendidikan 8 semester. Program Sarjana S1 dikelola oleh Program studi pemanfaatan

Sumberdaya Perikanan dan Teknologi Hasil Perikanan.

E. Sistem Kredit Semester

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang

pendidikan dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan pendidikan seperti kuliah,

praktikum, seminar, dan penelitian serta penulisan karya ilmiah. Dalam penyelenggaraan

pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS), masing-masing kegiatan pendidikan

diukur dengan satuan beban studi yang telah dibakukan yaitu satuan kredit semester (sks).

Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib

merupakan persyaratan minimal dalam suatu program studi dan harus ditempuh oleh setiap

mahasiswa. Kegiatan pendidikan pilihan dapat ditempuh mahasiswa untuk memenuhi minat studi

atau pengembangan keahlian khusus pendalaman maupun perluasan cakrawala serta untuk

melengkapi jumlah beban kredit yang dipersyaratkan.

E.1 Sistem Kredit

Program pendidikan diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS) yang telah

diberlakukan di semua perguruan tinggi di Indonesia. Dalam sistem ini, untuk menyelesaikan
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suatu program studi, setiap mahasiswa diwajibkan menempuh sejumlah beban studi tertentu yang

dinyatakan dalam jumlah satuan kredit semester (sks). Salah satu ciri utama dari Sistem Kredit

adalah bahwa kepada mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih cara maupun jangka waktu untuk

menyelesaikan jumlah beban studi yang dipersyaratkan di bawah bimbingan seorang dosen wali atau

pembimbing akademik. Adapun tujuan utama dari Sistem Kredit adalah bahwa para mahasiswa dapat

menempuh kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Mahasiswa

yang lebih cakap dan lebih giat belajar akan dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang relatif

lebih singkat.

E.2 Satuan Kredit Semester

Dalam Sistem Kredit Semester, bobot tiap kegiatan pendidikan dinilai dengan sks yang

ditentukan berdasarkan beban studi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dalam Sistem Kredit

Semester, kegiatan pendidikan berlangsung dalam tahapan semesteran yang terdiri atas empat belas

(14) minggu kegiatan kuliah atau praktikum dan minimum dua (2) minggu ujian.

SKS untuk kuliah

Satu sks untuk kuliah merupakan kegiatan pendidikan sebanyak tiga (3) jam setiap minggu

selama satu semester yang terdiri atas:

● satu (1) jam kegiatan tatap muka dengan dosen dalam kuliah yang terjadwal,

● satu (1) jam kegiatan pendidikan yang direncanakan oleh dosen tetapi tidak terjadwal dan

● satu (1) jam kegiatan belajar mandiri oleh mahasiswa.

SKS untuk praktek laboratorium.

Satu sks untuk praktek laboratorium merupakan kegiatan pendidikan sebanyak empat hingga lima
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(4-5) jam setiap minggu yang terdiri atas:

● dua hingga tiga (2-3) jam kegiatan fisik di laboratorium,

● satu (1) jam kegiatan rangkaian seperti menulis laporan dan

● satu (1) jam kegiatan mandiri.

E.3 Beban Studi

Beban studi seorang mahasiswa setiap semester perlu ditetapkan dengan

mempertimbangkan dua faktor yaitu kemampuan individu mahasiswa yang bersangkutan dan

rata-rata waktu belajar sehari. Kalau seorang mahasiswa dianggap dapat bekerja normal selama

6 - 8 jam pada siang hari ditambah selama 2 jam pada malam hari, maka dalam satu minggu

atau 6 hari kerja mahasiswa dapat bekerja selama 48 - 60 jam. Atas dasar ini maka beban studi

rata-rata, seorang mahasiswa setiap semester seyogyanya ditetapkan antara 16 - 20 sks.

Beban studi mahasiswa setiap semester ditetapkan pada awal semester melalui konsultasi

dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dengan mempertimbangkan keberhasilan studi

semester sebelumnya. Beban studi yang  ditentukan dapat dipenuhi dengan mengambil

matakuliah wajib atau matakuliah pilihan dengan memperhatikan terpenuhinya matakuliah

prasyarat.

E.4 Bimbingan Akademik

Untuk setiap mahasiswa ditetapkan seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang

berperan dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang menjadi bimbingannya agar

lancar dalam perencanaan studi tiap semester. Setiap awal semester, mahasiswa perlu berkonsultasi

dengan DPA untuk mendapatkan pembimbingan akademik menyangkut pengisian Kartu Rencana
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Studi (KRS). Dalam KRS termuat semua matakuliah yang akan ditempuh mahasiswa selama

semester, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E.5 Ujian dan Penilaian

Ujian diselengarakan secara berkala setiap semester dengan tujuan:

● menilai seberapa jauh mahasiswa dapat memahami dan menguasai bahan yang diberikan,

● mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tingkat kemampuannya,

● menilai apakah beban studi yang diberikan maupun cara penyajian dosen telah sesuai seperti
yang diharapkan.

Sistem Ujian dan Penilaian

Ujian merupakan salah satu metode penilaian mahasiswa ketika mengikuti suatu matakuliah.

Ujian diselenggarakan secara berkala baik terjadwal maupun tidak terjadwal dan dapat terdiri dari

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). UTS sekurang-kurangnya

diselenggarakan satu kali dalam satu semester baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal,

sedangkan UAS diselenggarakan secara terjadwal pada akhir semester, Selain kedua ujian di atas,

data penilaian mahasiswa dapat juga berasal dari berbagai komponen seperti pekerjaan rumah, tanya

jawab, kuis, test dan lain-lain selama mengikuti perkuliahan. Nilai akhir untuk  suatu matakuliah

ditentukan  berdasarkan  semua data penilaian yang diperoleh  dari berbagai kegiatan penilaian di

atas dengan memberikan bobot tertentu pada masing-masing data nilai.

Tingkat kemampuan mahasiswa dinyatakan dengan nilai berbentuk huruf A, B, C, D dan E yang

masing-masing mempunyai arti dan angka bobot sebagai berikut :
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i

Nilai Arti Bobot

A

B

C

D

E

amat

baik baik

cukup

kurang

gagal

4

3

2

1

0

Ujian Susulan/Khusus

Pada dasarnya tidak ada ujian susulan/khusus di FPIK UMK. Suatu keadaan yang sangat

mendesak dapat dimungkinkan adanya ujian susulan/khusus apabila surat pengajuan ujian

susulan/khusus oleh mahasiswa atau yang mewakili telah dieavaluasi dan disetujui fakultas. Keadaan

mendesak tersebut antara lain: terkena dampak bencana alam, menjadi duta

bangsa/universitas/fakultas, sakit yang atas rekomendasi Dokter memerlukan opname atau rawat

inap, aturan jadwal Kerja Praktek atas ketentuan Perusahaan penerima yang tidak dapat diubah.

E.6 Evaluasi Hasil Studi

Indeks prestasi (IP) diperhitungkan melalui rumus berikut:

IP
K i Ni ,

K

K i

dan N

i
masing-masing adalah jumlah sks dan bobot nilai
matakuliah i.



Evaluasi hasil studi dilaksanakan pada berbagai tahapan masa studi yaitu

setiap akhir semester, pada akhir dua tahun pertama, pada akhir jenjang studi dan

pada akhir batas waktu studi berdasarkan jumlah sks yang telah dapat ditempuh dan

IP yang diperoleh.

Tahapan studi untuk dinyatakan lulus pada program sarjana S1 adalah dengan

menyelesaikan beban studi minimum sebesar 144 sks dalam masa studi sekitar 4

tahun dan lama studi maksimum untuk menyelesaikan seluruh program sarjana S1

adalah 7 tahun.

Evaluasi hasil studi pada setiap akhir semester

Evaluasi hasil studi berupa IP pada setiap akhir semester digunakan untuk

menentukan beban studi atau rentang sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada

semester berikutnya, sesuai tabel berikut:

Rentang

IP semester
sebelumnya

Rentang

sks yang boleh
diambil3,00 - 4,00

2,50 - 2,99

2,00 - 2,49

1,50 - 1,99

0,00 - 1,49

21 - 24

18 - 21

15 - 18

12 - 15

6 - 12

Evaluasi pada akhir jenjang studi S1

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus sarjana S1 bila telah memenuhi syarat-syarat

berikut :

● telah menempuh sekurang-kurangnya 144 sks, termasuk di dalamnya
semua matakuliah wajib yang dipersyaratkan dan penyelesaian tugas akhir,

● IP komulatif 2,0



● tidak ada nilai E pada 144 sks yang dipersyaratkan,

● jumlah sks matakuliah dengan nilai D tidak lebih dari 25 % jumlah sks
keseluruhan.

Tugas Akhir dan Persyaratan Beban Studi

Persyaratan tugas akhir dapat dipenuhi dengan penulisan skripsi, ujian

komprehensif, kegiatan seminar atau kuliah ataupun kegiatan lain yang setara.

Persyaratan beban studi, matakuliah wajib, matakuliah pilihan, pemenuhan tugas

akhir dan peraturan akademik lainnya dapat dikonsultasikan pada masing-masing

Jurusan ataupun Program Studi yang bersangkutan. Pada umumnya persyaratan

beban studi dapat pula dilengkapi dengan menempuh matakuliah pilihan dari

Program Studi lain, Jurusan lain, bahkan dari Fakultas lain. Jumlah sks matakuliah

pilihan dari luar Program Studi dibatasi setinggi- tingginya 10% dari seluruh sks

beban studi yang dipersyaratkan dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

Evaluasi sesudah batas masa studi

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan lulus Sarjana S1 dalam masa studi

7 tahun, dianggap gagal dan harus meninggalkan Fakultas.

E.7 Pengulangan Kegiatan Pendidikan

Apabila mahasiswa belum dapat mencapai IP minimum yang

dipersyaratkan 2.0 ,mahasiswa dapat menempuh kembali suatu matakuliah yang

pernah diambil dengan tujuan dapat memperbaiki nilai dan IP tersebut. Pengulangan

suatu matakuliah dapat dilakukan apabila berupa matakuliah wajib dengan nilai C dan D

dan perlu dilakukan apabila mendapat nilai E.



E.8 Pembatalan
nilai

IP seorang mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan minimum  dapat

diperbaiki dengan menempuh matakuliah tambahan di atas persyaratan beban studi

minimum, misalnya dengan menempuh matakuliah pilihan, atau dengan menghapus

matakuliah pilihan yang bernilai kurang baik. Penghapusan hanya diperbolehkan untuk

matakuliah pilihan saja dan jumlah sks matakuliah yang dihapus tidak boleh melebihi

10% dari jumlah sks seluruh matakuliah yang pernah ditempuh.

E.9 Matakuliah
Prasyarat

Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang perlu diambil lebih awal atau

bersamaan dengan suatu matakuliah yang memprasyaratkan. Apabila suatu matakuliah

mempunyai matakuliah prasyarat tertentu, maka pengambilan hanya dibenarkan setelah

persyaratan tersebut dipenuhi. Dengan demikian apabila seorang mahasiswa

membatalkan suatu matakuliah prasyarat, semua matakuliah yang memprasyaratkan juga

dinyatakan batal.

E.10 Administrasi Sistem
Kredit

Pelaksanaan kegiatan administrasi sistem kredit diatur waktunya sesuai dengan

jadwal Kalender Akademik yang dikeluarkan oleh universitas atau dapat dilihat

secara online melalui website FPIK UMK di http://UMKendari.ac.id atau

http://FPIKUMK.ac.id. Berbagai kegiatan itu adalah :

Pendaftaran atau registrasi

Pada setiap pergantian semester, setiap mahasiswa (baik mahasiswa lama maupun

mahasiswa baru) wajib melakukan pendaftaran atau pendaftaran ulang sesuai dengan



ketentuan yang berlaku. Pada setiap awal semester, mahasiswa mengecek di Staf Sub

Bagian Akademik FPIK terkait beberapa formulir isian yang mungkin diperlukan pada

semester terkait serta melunasi syarat administrasi keuangan.

Kepada mahasiswa yang telah mendaftarkan akan diberikan Kartu Tanda

Mahasiswa. Hanya mahasiswa yang telah terdaftar secara sah berhak mengikuti kegiatan

pendidikan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Fakultas/Universitas. Mahasiswa

yang berencana tidak dapat mengikuti kegiatan program pendidikan selama suatu

semester harus mengajukan permohonan cuti akademik ke fakultas.

Pengisian Kartu Rencana Studi

Mahasiswa yang telah terdaftar secara sah perlu mengisi KRS secara online

melalui Sistem Informasi Akademik (SIMAK) Terpadu UMK dengan alamat

http://UMKendari.ac.id. Setelah KRS pada SIMAK Terpadu diisi dan dicetak, KRS

tersebut perlu disetujui Dosen Pembimbing Akademik (PA). Setelah mendapatkan

tandatangan dari PA, mahasiswa perlu menyerahkan KRS tersebut ke Sub bagian

Akademik FPIK. Mahasiswa hanya akan memperoleh kredit dan nilai untuk

matakuliah-matakuliah yang tercantum dalam KRS secara sah dan tercatat pada SIMAK

Terpadu UMK.

Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)

Beberapa hari sebelum kuliah dimulai, mahasiswa masih diberi kesempatan

untuk mengubah matakuliah pada KRS. Pembatalan atau penambahan matakuliah

dalam KRS dapat dilakukan dengan mengisi kembali SIKAD Terpadu UMK secara



online seperti saat pengisian KRS di atas dan tidak diperbolehkan melakukan

perubahan KRS saat jadwal kuliah sudah berjalan.

Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)

Setelah masa ujian selesai dan pekerjaan ujian telah diperiksa dosen penguji,

nilai hasil ujian diumumkan melalui SIA Terpadu dalam bentuk Kartu Hasil Studi

(KHS). Setiap ketidakcocokan nilai di SIA Terpadu perlu segera diselesaikan

melalui Sub BAK FMIPA.

Cuti Akademik

Setiap mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan pendidikan selama

satu semester wajib mengajukan izin cuti akademik dengan sepengetahuan PA.

Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan pendidikan tanpa izin cuti akademik tetap

diperhitungkan masa studinya dan tetap wajib membayar SPP.

Selama masa studi dua tahun pertama terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar

sebagai mahasiswa pada FPIK UMK, mahasiswa tidak diizinkan untuk beristirahat

kuliah atau cuti akademik. Sesudah masa studi dua tahun pertama tersebut,

mahasiswa dapat diizinkan cuti akademik selama tidak lebih dari empat semester.

Permohonan cuti akademik setiap kali hanya diberikan untuk jangka waktu 1

semester.

F. Peraturan Peralihan Kurikulum 2015

Kurikulum baru yang disebut Kurikulum 2015 diberlakukan mulai tahun

akademik 2016/2017 untuk semua Program Studi di lingkungan FPIK UMK.

Untuk menampung hasil-hasil studi yang telah dicapai oleh mahasiswa angkatan



tahun 2015/2016 atau sebelumnya, diberlakukan ketentuan-ketentuan seperti

tertera di bawah ini :

● Semua matakuliah yang telah diselesaikan dalam kurikulum lama,

jumlah sks dan nilai matakuliah tersebut tetap diakui.

● Matakuliah wajib pada kurikulum lama dapat menjadi matakuliah

pilihan apabila matakuliah kesetaraannya pada Kurikulum 2011 berubah

menjadi bukan matakuliah wajib.

● Matakuliah wajib pada kurikulum lama dapat dibatalkan (di drop)

apabila matakuliah kesetaraannya tidak ditawarkan lagi pada Kurikulum 2015.

● Pengulangan suatu matakuliah dalam kurikulum lama dengan

mengambil matakuliah kesetaraannya dalam Kurikulum 2015, maka

matakuliah yang diakui ditentukan oleh mahasiswa sendiri, dengan nilai dan

jumlah sks yang melekat padanya.

● Pengambilan suatu matakuliah dalam kurikulum 2011 yang memerlukan

matakuliah prasyarat, maka matakuliah prasyarat tersebut juga perlu untuk

ditempuh.

● Tabel kesetaraan setiap matakuliah kurikulum lama terhadap matakuliah

Kurikulum 2011 diatur oleh masing-masing Program Studi.

● Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan peralihan ini, ditampung dan

ditangani oleh Jurusan atau Program Studi yang bersangkutan.

● Ketentuan-ketentuan dalam peraturan peralihan ini hanya berlaku bagi para

mahasiswa angkatan 2015/2016 dan sebelumnya.



Kemahasiswaan dan Alumni

H.1 Organisasi Kemahasiswaan

Lembaga (organisasi) Kemahasiswa di tingkat fakultas antara lain:

● Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

● Dewan Pertimbangan Mahasiswa (DPM)

● Himpunan Mahasiswa THP

● Himpunan Mahasiswa PSP

● Sail Diving Club (SDC) FPIK UMK

Pengurus Lembaga Kemahasiswaan tersebut di atas dipilih dari, oleh dan

untuk para mahasiswa di lingkup fakultas, jurusan, program studi atau komunitas

tertentu. Penyelenggaraan pemilihan dan penentuan kepengurusan organisasi

kemahasiswaan tersebut pada umumnya diadakan satu tahun sekali untuk tiap

periode kepengurusan. Pemilihan dan susunan pengurus organisasi kemahasiswaann

diatur sendiri oleh organisasi kemahasiswaan tersebut sejauh tidak bertentangan

dengan peraturan fakultas atau universitas.

Pola kebijaksanaan tentang kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan

di tingkat fakultas ditentukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan

Pertimbangan Mahasiswa (DPM). Unit kemahasiswaan tingkat Jurusan dan atau

Program Studi meliputi kegiatan kemahasiswaan yang menyangkut bidang profesi

atau akademik.



Tugas pengurus BEM dan DPM secara operasional merupakan penjabaran

Wawasan Almamater yang meliputi :

● Institusionalisasi yaitu menekankan pentingnya mahasiswa sebagai

komponen Perguruan Tinggi untuk memelihara citra Fakultas Universitas

sebagai Almamater.

● Transpolitisasi yaitu merupakan petunjuk bagi para mahasiswa untuk tidak

melakukan kegiatan politik praktis sehingga persatuan dan kesatuan

mahasiswa sebagai warga masyarakat tetap

terpelihara.

● Profesionalisasi yaitu memberikan gambaran bahwa mahasiswa perlu

memiliki landasan teori dan keterampilan yang memadai dalam bidang ilmu

yang ditekuninya.

H.2 Kegiatan Kemahasiswaan

Seluruh unit kemahasiswaan di FPIK UMK secara bersama diwajibkan untuk

menyusun rencana kegiatan mahasiswa pada awal tahun anggaran untuk kegiatan

selama satu tahun.

H.3 Beasiswa dan Tunjangan Belajar

Bagi para mahasiswa yang berprestasi baik dan terutama dari golongan ekonomi

lemah tersedia tunjangan belajar dalam bentuk beasiswa. Prestasi yang dinilai baik

adalah apabila IP > 2,5. Setiap peluang tawaran Beasiswa dari berbagai sumber secara

berkala diumumkan di Papan Pengumuman oleh Bagian Akademik atau melalui media

sosial.



H.4 Alumni dan Lapangan Kerja

Sesuai dengan konsep Otonomi Kampus maka alumni juga merupakan

komponen perguruan tinggi di samping dosen, karyawan dan mahasiswa. Atas dasar itu,

dari alumni tetap diharapkan sumbangannya baik berupa pemikiran maupun fasilitas

untuk turut serta membantu kelancaran proses belajar mengajar di Fakultas/Universitas.

Untuk mendukung hal ini pihak fakultas berkoordinasi dengan pihak Carier Development

Center (CDC) UMK yang menyiapkan semua data dan informasi terkait penelusuran

alumni FPIK UMK. Lapangan kerja dan penempatan para alumni FPIK-UMK

meliputi rentang yang sangat luas, mulai dari Instansi Pemerintah hingga dunia Industri

atau Swasta.

Lingkup penelitian :

1. Daerah Penangkapan Ikan

2. Metode penangkapan Ikan

3. Model sistem perikanan tangkap

4. Manajemen operasi penangkapan ikan

5. Pelabuhan Perikanan

6. Manajemen Pelabuhan Perikanan

7. Aspek Teknik dan Ekonomi Alat Tangkap

8. Sistem Informasi Perikanan tangkap



I. Kurikulum FPIK UMK

Kurikulum Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah

Kendari adalah kurikulum hasil Lokakarya Tahun 2015. Berikut Kurikulum 2015

tersebut berdasarkan SK Rektor 65/KEP/II.3.AU/D/2016

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

NOMOR : 65/KEP/II.3.AU/D/2016

TENTANG

KURIKULUM   PROGRAM   STUDI
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS  PERIKANAN  DAN ILMU  KELAUTAN
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH KENDARI

REKTOR  UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH KENDARI

Menimbang : a. bahwa kurikulum  sebagai alat untuk melaksanakan  dan
mencapai tujuan pendidikan, harus memperhatikan
perkembangan paradigma dan situasi eksternal serta internal
perguruan tinggi;

b. bahwa untuk melaksanakan pembelajaran program sarjana pada
Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan  Universitas Muhammadiyah
Kendari diperlukan  Kurikulum yang disesuaikan dengan
Pendidikan Nasional Berbasis Pendekatan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI);

c. bahwa  untuk  memenuhi  maksud  pada  butir  (b) perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor: 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan  Pemerintah  Rl Nomor: 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

4. Keputusan  Presiden  Rl  Nomor:  37 tahun  1981 tentang
Pendirian Universitas Muhammadiyah Kendari;

5. Keputusan Presiden RI Nomor: 8 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional;



6. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Rl  Nomor:
232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum  Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa;

8. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah  Nomor: 052/KEP/1.3/D/2014 tentang Statuta
Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2013

9. Keputusan Rektor Nomor : 28/KEP/II.3.AU/D/2012 tentang
Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Kendari

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Kurikulum Instutisional Program Studi dalam
lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Muhammadiyah Kendari tanggal 22-23  Desember 2015

2. Hasil Focus Group Discusion (FGD) Pengembangan Kurikulum
Berbasis Kompetensi Sesuai Level Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) dalam lingkungan Universitas
Muhammadiyah Kendari tanggal 20 Desember 2014

3. Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Muhammadiyah Kendari Nomor:          tanggal    4 Januari 2016
tentang usul Pemberlakuan Kurikulum Institusional Program
Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Program Studi
Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Kurikulum yang berlaku pada Program

Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari.

Pasal 1

Deskripsi Umum dan Deskripsi Kualifikasi

(1) Deskripsi Umum

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan

tugasnya;

c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung

perdamaian dunia;



d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi

terhadap masyarakat dan lingkungannya;

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta

pendapat/temuan orisinal orang lain;

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

(2) Deskripsi Kualifikasi

a. Deskripsi Generik (paragraf pertama)

Mampu  mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada

bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi

yang dihadapi.

Deskripsi Spesifik:

1) Mampu mengaplikasikan bidang Perikanan tangkap untuk mengelola

potensi laut;

2) Mampu mengaplikasikan bidang perikanan untuk melakukan pemanfaatan

sumberdaya perikanan;

3) Mampu memanfaatkan IPTEKS pada bidang perikanan tangkap untuk

melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

4) Mampu menjawab fenomena alam dan dampak perubahan iklim pada

sumberdaya perairan

b. Deskripsi Generik (paragraf kedua)

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam,

serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Deskripsi Spesifik:

1) Menguasai konsep teoritis bidang perikanan tangkap;

2) Menguasai konsep teoritis khusus penggunaan IPTEKS dalam  perikanan

tangkap ;

3) Mampu mengidentifikasi sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis,

dan penggunaan alat tangkap.

c. Deskripsi Generik (paragraf ketiga)

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan

data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi

secara mandiri dan kelompok.

Deskripsi Spesifik:



1) Mampu mengevaluasi kondisi dan mengestimasi potensi sumberdaya hayati

laut

2) Mampu mengembangkan potensi usaha perikanan tangkap.

d. Deskripsi Generik (paragraf keempat)

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas

pencapaian hasil kerja organisasi.

Deskripsi Spesifik:

1) Mampu menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang perikanan;

2) Mampu mengambil keputusan strategis terkait dengan pemecahan masalah

bidang perikanan.

Pasal 2

Jenjang Program Studi dan Beban studi

(1) Program Sarjana Perikanan merupakan pendidikan akademik jenjang sarjana Strata

Satu (S1) program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.

(2) Beban studi program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan

dengan SK Rektor UMK Nomor. 38/KEP/II.3.AU/C/2013 bahwa beban  studi per

semester sama dengan 16 sks sampai dengan 20 sks.

Pasal 3

Profil Sarjana Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

dan Kompetensi Lulusan

(1) Profil Sarjana Program Studi ilmu Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

a. Manajer bidang pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap;

b. Peneliti mudadibidang Perikanan Tangkap yang inovatif;

c. Pendidik yang inspiratif di bidang perikanan tangkap

d. Penyuluh yang komunikatif dibidang perikanan tangkap

e. Pengusaha bidang perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan

(Ecopreneur)

(2) Kompetensi Lulusan

A. Kompetensi Utama (Penciri Prodi)

a. Pengelola sumberdaya perikanan tangkap (Manajer) dalam hal ini mampu :



1.  Menguasai teknologi bahan alat penangkapan ikan, alat penangkapan
ikan, alat bantu penangkapan ikan,dan metode penangkapan ikan

2. Mengetahui kapal perikanan dan metode keselamatan kerja diatas kapal
3. Mampu menentukan daerah penangkapan ikan
4. Mampu mengaplikasikan sistem informasi perikanan tangkap
5. Mengetahui pengelolaan pelabuhan perikanan
6. Memahami kebijakan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
7. Memiliki kemampuan dalam menganalisis stok sumberdaya perikanan

tangkap
b. Peneliti muda dibidang perikanan tangkap yang inovatif

1. Mampu melakukan riset perikanan tangkap

2. Mampu menyusun dan menyajikan karya ilmiah

3. Mampu berpikir kreaktif dan inovatif dalam menerapkan prinsip-prinsip

metode ilmiah dalam melakukan penelitian dibidang perikanan tangkap;

c. Pendidik yang inspiratif di bidang perikanan tangkap
Menguasai konsep teoritis keilmuwan perikanan baik secara umum maupun
cabang-cabang ilmu perikanan secara khusus.

d. Penyuluh yang komunikatif dibidang perikanan tangkap
Mampu menyadarkan masyarakat dan menggugah persepsinya akan
pentingnya mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang  efisien dan
ramah lingkungan

e. Pengusaha perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan (Ecopreneur)

1. Mampu menyusun analisis kelayakan usaha perikanan tangkap;

2. Memiliki kemampuan dalam valuasi ekonomi sumberdaya perikanan

tangkap

3. Mampu merencanakan industri perikanan tangkap

4. Menguasai teknik penanganan hasil tangkapan

f. Memiliki softskill di bidang perikanan tangkap

1. Memiliki kecakapan dalam berbahasa asing

2. Menguasai teknik penyelaman berbasis riset

B. Kompetensi Pendukung (Penciri Fakultas/Universitas)

a. Manajer Pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap

Mampu Menguasai IPTEKS secara profesional dalam menyelesaikan

permasalahan dan meningkatkan peran bidang perikanan tangkap secara

bertanggungjawab

b. Peneliti muda dibidang perikanan tangkap yang inovatif



Peka terhadap berbagai permasalahan dalam bidang perikanan tangkap dan

mempu menginvestigasi serta mengembangkan inovasi dalam menyelesaikan

permasalahan tersebut baik secara mandiri maupun berkelompok

c. Pendidik yang inspiratif dibidang perikanan tangkap

Memiliki kemampuan mentransfer IPTEK dibidang perikanan tangkap

kepada peserta didik secara teoritis dan praktis

d. Penyuluh yang komunikatif dibidang perikanan tangkap

Mampu menyadarkan masyarakat dan menggugah persepsinya akan
pentingnya mengembangkan teknologi penangkapan ikan yang  efisien dan
ramah lingkungan

e. Pengusaha perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan

1. Mampu mengembangkan inovasi dalam pengusahaan perikanan tangkap
berwawasan lingkungan

2. Mampu berpikir kreaktif dan inovatif dalam mengelola SD Perikanan

berdasarkan UU dan kebijakan bidang kelautan dan perikanan yang

berlaku;

3. Mampu melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam

bidang perikanan tangkap baik secara lisan maupun secara tertulis;

C. Kompetensi Lainnya (Penciri Fakultas/Universitas)

a. Pengelola sumberdaya perikanan tangkap.

1. Memiliki karakter pribadi dan sosial serta memiliki kepedulian terhadap

lingkungan, budaya dan kearifan lokal;

2. Memilki kemampuan dalam mengembangkan potensi diri yang

mendukung kecakapan hidup.

b. Peneliti muda bidang perikanan tangkap.

1. Memiliki karakter pribadi dan sosial serta memiliki kepedulian terhadap

lingkungan, budaya dan kearifan lokal;

2. Memiliki objektifitas, etika dan tanggungjawab profesi dengan kredibilitas

yang tinggi;

c. Pendidik yang inspiratif dibidang perikanan tangkap

Memilki kemampuan dalam mengembangkan potensi diri yang

mendukung kecakapan hidup.

d. Penyuluh yang komunikatif dibidang perikanan tangkap



1. Mampu membangkitkan minat masyarakat untu berpartisipasi dalam
pengeloaan bersama sumberdaya perikanan berbasis masyarakat dan
berpendekatan ekosistem

2. Mampu melakukan kegiatan manajemen perikanan tangkap yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan, sesuai standar operasional yang ada dan
dengan pendampingan

e. Penyedia jasa usaha perikanan tangkap.

Menguasai dan mampu menerapkan IPTEKS di bidang perikanan tangkap

untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan yang efisien dan berkelanjutan

Pasal  3

Distribusi Kompetensi Mata Kuliah

Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU)

Kode Mata
Kuliah

Kompetensi Utama SKS

PSP 152 Metode Penangkapan Ikan 3
PSP 138 Bahan Alat Penangkapan Ikan 3
PSP 156 Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3
PSP 142 Alat Penangkapan Ikan 3
PSP 153 Teknologi Penangkapan Ikan 3
PSP 171 Kapal Perikanan 3
PSP 147 Kepelautan 3
PSP 163 Navigasi 3
PSP 173 Manajemen Operasi Penangkapan ikan 3
PSP 151 Daerah Penangkapan Ikan 3
PSP 166 Eksplorasi Penangkapan Ikan 3
PSP 172 Manajemen Usaha Perikanan Tangkap 3
PSP 165 Sistem Informasi Perikanan Tangkap 3
PSP 146 Kebijakan Perikanan Tangkap 2
PSP 154 Pelabuhan Perikanan 3
PSP 162 Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan Perikanan 3
PSP 183 Skripsi 6

Jumlah 53

Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (MKKP)

Kode Mata
Kuliah

Kompetensi Pendukung SKS

UMK 214 Pendidikan Kewarganegaraan 2
UMK 211 Pendidikan Agama Islam I 2



UMK 212 Bahasa Inggris I 2
UMK 213 Bahasa Indonesia 2
UMK 215 Matematika 2
UMK 221 Kemuhammadiahan 2
UMK 222 Pendidikan Agama Islam II 2
UMK 223 Bahasa Arab 2
UMK 224 BahasaInggris II 2
UMK 231 Pendidikan Agama Islam III 2
FPK 216 Biologi Dasar 3
FPK 217 Kimia Umum 3
FPK 225 Statistika 2
FPK 233 Biologi Laut 3
FPK 232 Biologi Perikanan 3
FPK 227 Icthiology 3
FPK 257 Kewirausahaan 2
FPK 218 Pengantar Ilmu Perikanan 2
FPK 235 Pengantar Ekonomi Perikanan 2

FPK 232 Ilmu Sosial dan Budaya Masyarakat Pesisir 2
FPK 226 Komputer dan Teknologi Informasi 2
FPK 261 Metode Penelitian 3
FPK 264 Penanganan Hasil Tangkapan 3
FPK 282 Seminar Hasil PSP 1
FPK 281 PKL 4
FPK 276 KKA 4
PSP 228 Fisika Dasar 3
PSP 244 Oseanografi Perikanan 3
PSP 245 Meteorologi Laut 3
PSP 255 Penginderaan Jauh 3
PSP 248 Dinamika Populasi 3
PSP 237 Pengantar Oseanografi 3
PSP 243 Tingkah Laku Ikan 3

Jumlah 83

Mata Kuliah Kompetensi Lainnya (MKKL)

Kode Mata
Kuliah

Kompetensi Lainnya SKS

FPK 336 Avertebrata Air 3
FPK 341 Dasar - Dasar Teknologi Hasil Perikanan 3
PSP 367 Widya Selam 2
PSP 375 Ekstrakurikuler 2
PSP 374 Valuasi Ekonomi Sumberdaya Perikanan 3
THP 356 Teknologi refrigrasi 3
THP 362 Rancangan percobaan 2



Jumlah 18

Pasal 4

Distribusi Mata Kuliah Setiap Semester

SEMESTER I

NO KODE MATA KULIAH SKS
INTI/

INSTITUSIONAL

1 UMK 211 Pendidikan Agama Islam I 2 Inti

2 UMK 212 Bahasa Inggris I 2 Inti

3 UMK 213 Bahasa Indonesia 2 Inti

4 UMK 214 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Inti

5 UMK 215 Matematika 2 Inti

6 FPK 216 Biologi Dasar 3 Institusional

7 FPK 217 Kimia Umum 3 Institusional

8 FPK 218 Pengantar Ilmu Perikanan 2 Institusional
Jumlah 18

SEMESTER II

NO KODE MATA KULIAH SKS
INTI/

INSTITUSIONAL

1 UMK 221 Kemuhammadiayaan 2 Inti

2 UMK 222 Pendidikan Agama Islam 2 2 Inti

3 UMK 223 Bahasa Arab 2 Institusional

4 UMK 224 Bahasa Inggris 2 2 Institusional

5 FPK 225 Statistika 2 Institusional

6 FPK 226 Komputer dan Teknologi Informasi 2 Institusional

7 FPK 227 Icthiology 3 Institusional

8 PSP 228 Fisika Dasar 3 Inti

Jumlah 18

SEMESTER III

NO KODE MATA KULIAH SKS
INTI/

INSTITUSIONAL

1 UMK 231 Pendidikan Agama Islam III 2 Inti

2 FPK 232 Biologi Perikanan 3 Institusional

3 FPK 233 Biologi Laut 3 Institusional

4 FPK 234
Ilmu Sosial dan Budaya Masyarakat
Pesisir

2 Institusional

5 FPK 235 Pengantar Ekonomi Perikanan 2 Institusional

6 FPK 336 Avertebrata Air (P) 3 Institusional

7 PSP 237 Pengantar Oseanografi 3 Institusional



8 PSP 138 Bahan Alat Penangkapan Ikan 3 Inti

21

SEMESTER IV

NO KODE MATA KULIAH SKS
INTI/

INSTITUSIONAL

1 FPK 341
Dasar - Dasar Teknologi Hasil Perikanan
(P)

3 Institusional

2 PSP 142 Alat Penangkapan Ikan 3 Inti

3 PSP 243 Tingkah Laku Ikan 3 Institusional

4 PSP 244 Oseanografi Perikanan 3 Institusional

5 PSP 245 Meteorologi Laut 3 Institusional

6 PSP 146 Kebijakan Perikanan Tangkap 2 Inti

7 PSP 147 Kepelautan 3 Inti

8 PSP 248 Dinamika Populasi 3 Institusional

23

SEMESTER V

NO KODE MATA KULIAH SKS
INTI/

INSTITUSIONAL

1 PSP 151 Daerah Penangkapan Ikan 3 Inti

2 PSP 152 Metode Penangkapan Ikan 3 Inti

3 PSP 153 Teknologi Penangkapan Ikan 3 Inti

4 PSP 154 Pelabuhan Perikanan 3 Inti

5 PSP 255 Penginderaan Jauh 3 Inti

6 PSP 156 Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3 Inti

7 FPK 257 Dasar-dasar Kewirausahaan 2 Institusional

8 THP 356 Teknologi Refrigrasi (P) 3 Institusional

23

SEMESTER VI

NO KODE MATA KULIAH SKS
INTI/

INSTITUSIONAL

1 FPK 261 Metode Penelitian 3 Institusional

2 PSP 162
Perencanaan dan Manajemen
Pelabuhan Perikanan

3 Inti

3 PSP 163 Navigasi 3 Inti

4 FPK 264 Penanganan Hasi Tangkapan 3 Institusional

5 PSP 165 Sistem Informasi Perikanan Tangkap 3 Inti
6 PSP 166 Eksplorasi Penangkapan Ikan 3 Inti

7 PSP 367 Widya Selam (P) 2 Institusional



8 THP 362 Rancangan percobaan (P) 2 Intitusional

22

SEMESTER VII

NO KODE MATA KULIAH SKS INTI/
INSTITUSIONAL

1 PSP 171 Kapal Perikanan 3 Inti

2 PSP 172 Manajemen Usaha Perikanan Tangkap 3 Inti

PSP 173 Manajemen Operasi Penangkapan Ikan 3 Inti

3 PSP 374
Valuasi Ekonomi Sumberdaya
Perikanan (P)

3 Institusional

4 PSP 375 Ekstrakurikuler (P) 2 Institusional

5 FPK 276 KKA 4 Institusional

18

SEMESTER VIII

NO KODE MATA KULIAH SKS
INTI/

INSTITUSIONAL

1 FPK 281 PKL 4 Institusional

2 FPK 282 Seminar Hasil PSP 1 Institusional

3 FPK 183 Skripsi 6 Inti

11

Pasal 5

Lain-Lain

Pelaksanaan kurikulum ini yang berkaitan dengan Tugas Akhir, Matakuliah Pilihan,

pengembangan kode matakuliah, pengembangan silabi matakuliah dan Garis-Garis Besar

Program Pengajaran (GBPP), dan pengembangan lainnya diatur oleh Fakultas dan

Jurusan/Program Studi melalui Panduan Akademik Fakultas atau panduan lainnya.

Pasal 6

Penutup

(1). Keputusan ini mulai diberlakukan kepada mahasiswa angkatan tahun akademik

2016/2017.

(2). Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal   : 5 Rabiul Akhir 1437 H

: 15 Januari 2016 M

REKTOR,

Muhammad Nur, S.P.,M.Si
NIDN. 0908107501

Tembusan Yth:

1. PWM Sulawesi Tenggara di Kendari

2. BPH UMK di Kendari

3. Wakil Rektor  lingkup UMK di Kendari

4. Pimpinan Unit Kerja UMK



Bab II. Program Studi PSP

Program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) merupakan suatu

bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan,

menganalisis potensi sumber daya perikanan di suatu daerah serta masalah-masalah yang

dihadapi berkaitan sumber daya perikanan dan cara mengatasinya. Mulai dari bagaimana

mencari dan menemukan sumber daya perikanan tersebut, lalu mengeksploitasinya, juga

melestarikan sumber daya perikanan tersebut agar tetap terjaga, semuanya akan di

pelajari di program studi PSP.

Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas yang bisa kita manfaatkan

sumberdayanya dimana hasil ikan nya yang melimpah. Sumberdaya perikanan tidak

hanya bisa dijadikan sebagai bahan baku makanan melainkan juga obat-obatan. Hanya

saja sumberdaya perikanan kita belum dimanfaatkan dengan maksimal, padahal jika

pemanfaatannya maksimal kontribusinya bagi negara kita akan sangat besar. Oleh

karena itu Jurusan atau program studi ini sangat lah penting untuk dipelajari lebih lanjut

untuk para generasi muda Indonesia.

Lulusan prgram studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan punya prospek yang

bagus untuk kedepannya. Seluas 5,8 juta km2 laut Indonesia butuh dikelola oleh

sumberdaya manusia yang kompeten pula. Lulusan PSP akan menjadi sarjana yang

handal dalam bidang kemaritiman. Bidang kemaritiman luas cakupannya, mulai dari

sektor ekonomi, wisata, hingga keamanan perairan yang senantiasa harus dibela.

Lulusan prodi ini dapat bekerja di lembaga pemerintahan seperti Kementrian Kelautan

dan Perikanan dan BPPT, maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang

kelautan dan perikanan.



Program studi S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PS. PSP) adalah salah satu

dari 2 (dua) program studi yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)

Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) yang berada di bawah naungan

Yayasan Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah/PWH Muhammadiyah Sulawesi

Tenggara.

Program studi ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional RI No. 149/D/2001 (dengan memperhatikan Surat Pertimbangan

dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1172/D2/2001, tanggal 10 Juli 2001), yang

ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2001. Selanjutnya berdasarkan SK BAN PT

No. 032/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa

Berlaku Hasil Akreditasi Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 21 Oktober 2016 dengan Akreditasi pertama

Program studi PSP berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi (BAN_PT) Masih memperoleh peringkat akreditasi C. Program Studi bertekad

menaikan level akreditasinya pada pengusulan akreditasi ke dua di tahun 2016, dan

upaya ini berhasil karena mampu mendongkrak nilai akreditasi menjadi B.  Hal ini

menjadi salah satu  prestasi Program studi PSP sebagai wujud kinerja yang professional.

Untuk memenuhi kebutuahan laboratorium, PS. PSP selain memanfatakan Laboratorium

dasar juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti Kantor Navigasi kelas III

kendari dan Badan Metereologi dan Geofisika.

Program studi  PSP yang dibuka bersamaan dengan Fakultas Dengan hanya

beberapa tenaga pengajar dan beberapa mahasiswa, kemudian berkembang dan mampu

eksis hingga sekarang. Sejak terbentuknya program studi ini telah dua kali mengalami

penilaian akreditasi yakni pada tahun 2012 dan tahun 2016.



B. Visi

Visi Program Studi Pemanfaatan Sumber daya Perikanan yang berlaku saat ini

adalah : Menjadi Program Studi yang unggul dan berakhlakul kharimah di Sulawesi

Tenggara pada Tahun 2020 dalam menghasilkan lulusan bidang pemanfaatan

sumberdaya perikanan.

Unggul :   Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK UMK secara

terencana melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan

Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di bidang perikanan tangkap di

kawasan Sulawesi Tenggara.  Dengan keunggulan  ini,  Program Studi PSP FPIK UMK

diarahkan menjadi lembaga pendidikan Strata-1 terdepan dalam pelaksanaan pendidikan,

penelitian, pengabdian  kepada masyarakat dan akhlakul kharimah.

Akhlakul Karimah : Sikap akhlakul karimah diharapkan menjadi karakter bagi

seluruh sivitas akademika khususnya mahasiswa dan alumninya. Dalam proses

pembelajaran, Program Studi PSP FPIK UMK berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan  Ke

Muhammadiyahan yang  sifatnya universal serta memiiki toleransi dalam keragaman

agama. Melalui proses tersebut diharapkan SDM yang dihasilkan mampu menjunjung

tinggi nilai keIslaman dalam melaksanakan setiap aktivitas yang berkontribusi bagi

peningkatan kesejateraan masyarakat.

B. MISI

Misi yang dilaksanakan Program Studi PSP UMK untuk mencapai visi

sebagai berikut :

1. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan dengan memanfaatkan sumberdaya

perikanan melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu.



2. Mengembangkan IPTEKS dalam bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan

melalui penelitian.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berjiwa kewirausahaan untuk

kesejahteraan masyarakat pesisir.

4. Mengembangkan kualitas  lulusan yang handal dan  terampil dengan

mengintegrasikan sikap akhlakul karimah dalam bidang pemanfaatan

sumberdaya perikanan.

5. Membangun kerjasama berbagai pihak untuk saling mendukung dalam

pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Tujuan Program Studi PSP UMK adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang terampil, berkarya, berinovasi dan memiliki

integritas kepribadian yang tinggi melalui pendidikan dan pengajaran.

2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang professional dan menguasai

IPTEKS dalam bidang pemanfatan sumberdaya perikanan.

3. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu berwirausaha dalam bidang

pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, handal dan berakhlakul karimah

dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

5. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bekerjasama dan bermitra

dengan berbagai pihak, baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga

dalam masyarakat.



C. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

Sasaran dan strategi pencapaian Program Studi PSP mengacu pada visi, misi,

dan tujuan Program Studi PSP. Strategi pencapaian disusun berdasarkan tahapan

kurun waktu pencapaiannya.

D.  Sasaran Program Studi PSP UMK adalah :

1. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran

2. Peningkatan kualitas lulusan yang terampil dibidang pemanfaatan sumberdaya

perikanan.

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi dosen.

4. Pengembangan mutu penelitian dalam bidang pemanfaatan sumberdaya

perikanan.

5.   Pengembangan model pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pemanfaatan

sumberdaya perikanan berbasis desa binaan.

6.     Peningkatan kepribadian sivitas akademika yang berjiwa akhakul karimah.

7.     Peningkatan kerjasama strategis dengan berbagai pihak, baik di lembaga

pemerintahan maupun lembaga dalam masyarakat.



No. Hal

Jumlah Dosen Tetap yang
Bertugas

pada Program Studi: Total di
FakultasPS-1

*PSP
PS-2
**THP

(1) (2) (3) (4) (7)
A Jabatan Fungsional :
1 Asisten Ahli 3 2 4
2 Lektor 3 - 2
3 Lektor Kepala - - -
4 Guru Besar/Profesor - - -

TOTAL 6 2 7
B Pendidikan Tertinggi :
1 S1 - 1*** 1
2 S2/Profesi/Sp-1 6 5 11
3 S3/Sp-2 - - -

TOTAL 6 6 12

E. Staf Pengajar

Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-
masing PS di lingkungan Fakultas, berdasarkan jabatan fungsional dan
pendidikan tertinggi

Catatan : * Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
** Teknologi Hasil Perikanan

*** Proses sidang S2

Komposisi Staf pengajar tersebut antara lain :

Lektor :

1. Amir Mahmud, S.Pi.,M.Si (S3)

2. Fajriah, S.Pi.,M.Si (S3)

3. Rita L.Bubun, S.Pi.M.Si

Asisten Ahli :

1. Muhammad Rais, S.Pi.,M.Si

2. Suharta Amijaya Husen, S.Kel.,M.Si (S3)

3. Eddy Hamka, S.Pi.,M.Si



BAB III   PROGRAM STUDI THP

FPIK-UMK diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI

No. 149/D/2001 (dengan memperhatikan Surat Pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No.

1172/D2/2001, tanggal 10 Juli 2001), yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2001. Program Studi

PSP dan THP telah terakreditasi oleh BAN PT. Akreditasi Prodi THP berdasarkan SK BAN PT

No. 097/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 berlaku sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan 28

Februari 2018. Berkenaan dengan itu maka di bulan Maret  2018 Prodi THP melaksanakan akreditasi

Program Studi dan berdasarkan hasil penilaian BAN PT, akreditasi THP mendapat nilai akreditasi B.

A. Visi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan

Visi Program Studi THP adalah “Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional,

berakhlak mulia serta mampu berwirausaha menuju program studi unggulan dalam bidang

teknologi hasil perikanan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2020”. Visi tersebut dihasilkan sebagai

respon terhadap kebutuhan pasar kerja serta untuk mengantisipasi dinamika kondisi dan kebutuhan

masyarakat dan pembangunan.

B. Misi Program Studi Teknologi Hasil Perikanan

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Program Studi THP yang merupakan

turunan dari misi Universitas. Misi Program Studi THP adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dibidang teknologi hasil perikanan yang berkualitas.

2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif di bidang teknologi hasil

perikanan.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian secara

bertanggung jawab dan berkelanjutan.

4. Mengembangkan kerjasama yang saling mendukung dengan berbagai

pihak

5. Memfasilitasi dan menumbuhkan semangat mahasiswa dalam perancangan

dan pengembangan usaha berbasis perikanan.



6. Menerapkan nilai-nilai dan sikap akhlak mulia dalam penyelenggaraan pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat.

C. Tujuan Program Studi Teknologi Hasil Perikanan

Tujuan Program Studi THP UMK adalah:

1. Menghasilkan Lulusan yang memiliki kemampuan mengolah produk perikanan

menjadi produk yang bernilai tambah baik dalam bentuk pangan maupun non pangan,

menguasai teknik karakterisasi produk hasil perikanan di Sulawesi Tenggara, memiliki

kompetensi dalam melakukan analisis mutu dan keamanan produk perikanan di laboratorium

melalui pemanfaatan IPTEK.

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berfikir kreatif, inovatif, sistematis dan kritis

secara ilmiah dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Sulawesi Tenggara.

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mendahulukan

kepentingan umum, peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta inovatif dan kreatif dalam

menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan dibidang perikanan.

4. Menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan

waktu tunggu lulusan yang singkat dalam mendapatkan pekerjaan.

5. Menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha secara mandiri dan berkelanjutan di

bidang pengolahan hasil perikanan.

6. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Sasaran Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Sasaran untuk setiap tujuan program studi THP tersaji pada tabel di bawah ini:

Tujuan 1: Menghasilkan Lulusan yang memiliki kemampuan mengolah produk perikanan menjadi

produk yang bernilai tambah baik dalam bentuk pangan maupun non pangan, menguasai



teknik karakterisasi produk hasil perikanan di Sulawesi Tenggara, memiliki

kompetensi dalam melakukan analisis mutu dan keamanan produk perikanan

di laboratorium melalui pemanfaatan IPTEK

Kode Sasaran
S 1.1 Kurikulum program studi berbasis Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SNPT)S 1.2 Jumlah dosen program studi S3 yang memiliki kualifikasi

dibidang teknologi pengolahan hasil perikanan dan berasal
dari berbagai perguruan tinggi maju di Indonesia meningkat

50%S 1.3 Sarana dan prasarana pembelajaran (ruang kelas,

laboratorium, perpustakaan, jaringan internet) sesuai standar
nasional

S 1.4 Tenaga kependidikan yang profesional dan terampil
S 1.5 Seluruh mahasiswa tingkat akhir lulus uji kompetensi bidang

pengolahan hasil perikanan yang diselenggarakan oleh
lembaga uji kompetensi sertifikasi

Tujua
n 2  :
Meng
hasilk

an
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n
yang
memi
liki
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n
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ir
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f,
inova
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siste
matis
dan

kritis
secar

a
ilmia

h
dalam
mema
nfaat
kan

poten
si

Sasaran
S 2.1 Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan program kreatifitas

mahasiswa penelitian (PKM-P) bidang pengolahan hasil
perikanan dapat meningkat 80%.

S 2.2 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen

dapat meningkat 80%.

S 2.3 Dosen berperan aktif dalam kegiatan penelitian kompetitif

nasional
S 2.4 Pelaksanaan penelitian kerja sama dosen skala nasional dan

internasional dapat meningkat 50%.

S 2.5 Publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal

nasional dan internasional dapat meningkat 50%

S 2.6 Sarana dan prasarana laboratorium analisis yang mendukung

penelitian sesuai standar pengujian.



Tujuan 3: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan,

mendahulukan kepentingan umum, peka terhadap kebutuhan masyarakat, serta

inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan

dibidang perikanan.

Kode Sasaran
S 3.1 Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan program kreatifitas

mahasiswa pengabdian kepada masyarakat (PKM-M),
program hibah bina desa (PHBD) berbasis hasil penelitian
dibidang teknologi pengolahan hasil perikanan dapat
meningkat 80%

S 3.2 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen (IBM, KKN-PPM,
IBW) dapat meningkat 80%

S 3.3 Program kegiatan ektrakurikuler mahasiswa (himpunan

mahasiswa teknologi hasil perikanan) terkait dengan
kepdulian terhadap lingkungan, dan kepentingan umum

Tujuan 4: Menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan stakeholder

dan waktu tunggu lulusan yang singkat dalam

mendapatkan pekerjaan

Kode Sasaran
S 4.1 Kerja sama progam studi dengan berbagai pihak berskala

nasional dan internasional terkait peningkatan kualitas
pembelajaran

S 4.2 Pelaksanaan magang dan praktek kerja lapangan (PKL)

mahasiswa tingkat akhir di bidang teknologi pengolahan
hasil perikanan berskala nasional dan internasional

Tujuan 5: Menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha secara mandiri dan

berkelanjutan di bidang pengolahan hasil perikanan.

S 5.1 Kegiatan pembinaan kewirausahaan terdapat di dalam

kurikulum program studi dan kegiatan ektrakurikuler
mahasiswa



S 5.2 Tersedianya unit kewirausahaan di tingkat universitas dan

program studi yang berperan aktif membina mahasiswa dan
lulusan

S 5.3 Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan PKM

Kewirausahaan dapat meningkat 80%.

S 5.4 Terbentuk usaha mandiri bidang pengolahan hasil perikanan

yang di jalankan oleh mahasiswa dan alumni

Tujuan 6: Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dalam kehidupan
bermasyarakat

Kode Sasaran
S 6.1 Mata kuliah pembinaan akhlak terdapat dalam kurikulum

program studi dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa

S 6.2 Kebijakan program studi pada pembinaan akhlak mulia

civitas akademika dan tenaga kependidikan

S 6.3 Pelaksanaan kuliah kerja amaliah (KKA) yang terintegrasi

dengan persyarikatan Muhammadiyah

E. Staf Pengajar :

Asisten Ahli :

1. Lely Okmawati Anwar, S.Pi.,M.Si

2. Dr.Rosmawati, S.Pt.,M.Si

3. Anwar Said, S.Pd.,M.Si

Tenaga Pengajar :

1. Ary Tamtama, S.Pi (S2)

2. Sri fatma Sari, S.Pi.,M.Si

3. Iin Nurdianty Nurdin, S.TP., M.Sc



F. Laboratorium

Laboratorium yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Program studi THP adalah Laboratorium

dasar  dan Laboratorium Mikrobiologi. Saat ini Universitas tengah mengupayakan pembangunaan

laboratorium pengolahan dan beberapa Laboratorium yang juga dapat digunakan untuk prodi PSP.

G. Lingkup Penelitian :

1. Teknik pengolahan Hasil Perikanan

2. Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Perikanan

3. BioTeknologi Hasil Perikanan

4. Penggunaan Teknologi pengolahan hasil, dll




