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KATA PENGANTAR 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi Program 

Studi Pariwisata Bahari Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Padjadjaran didirikan 20 Juni 2019 

dengan sk pendirian 355/UN6.RKT/Kep/HK/2019. 

Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 

Program Studi Pariwisata Bahari untuk memberikan 

panduan yang lebih lengkap dan terinci bagi seluruh sivitas 

akademika agar tujuan program pendidikannya dapat 

tercapai. Sistem pendidikan vokasi diharapkan 

menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat 

untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan yang 

sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata bahari. 

Pendidikan tinggi vokasi berbasis kerjasama industri dalam 

rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing lulusan 

yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Penyelenggaraan pendidikan vokasi dikembangkan 
melalui penguatan pembelajaran inovatif dengan 
penyelarasan program studi/bidang keahlian yang 
mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan 
industri pariwisata bahari,  penyelarasan kurikulum dan 
pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri pariwisata 
bahari, penguatan pelaksanaan pendidikan vokasi yang 
menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis 
praktik dan magang di industri pariwisata babhari. 
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I.  SEJARAH BERDIRINYA PROGRAM STUDI 

PARIWISATA BAHARI 

Program Studi Sarjana Terapan (D IV) Pariwisata 

Bahari didirikan secara resmi pada tanggal 20 Juni 2019 

merupakan program studi yang berada dibawah naungan 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas 

Padjadjaran (Unpad). Program Studi Sarjana Terapan (D IV) 

Pariwisata Bahari bertujuan untuk menghasilkan lulusan 

yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pariwisata 

bahari yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Pengembangan sektor pariwisata bahari diharapkan akan 

mampu mendorong kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Hal 

ini diperkuat dengan berdirinya Kementerian Kelautan dan 

Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 

2009 dan pengelolaan pariwisata bahari bagian dari 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta dukungan 

dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Bahari 

diharapkan masyarakat Indonesia akan memiliki daya saing 

di tatanan internasional dalam bidang Pariwisata Bahari. 

Pariwisata Bahari merupakan program studi yang berdiri 
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tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor 

355/UN6.RKT/Kep/HK/2019. 
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II. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI PARIWISATA   

BAHARI 

Program studi pariwisata bahari dengan visi “Menjadi 

program studi yang unggul, bermanfaat, bereputasi nasional 

dan internasional di bidang pariwisata bahari pada tahun 

2024. Misi Program studi pariwisata bahari yaitu : 

1. Menyelenggarakan dan mewujudkan inovasi 

pendidikan yang berkualitas dalam bidang 

pariwisata bahari,  

2. Melaksanakan penelitian strategis dengan dunia 

usaha dan industri, sehingga menghasilkan publikasi 

ilmiah yang berkualitas di tingkat nasional dan 

internasional dalam pariwisata bahari, baik oleh 

dosen, peneliti maupun mahasiswa,  

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas berbasis konservasi 

dan kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan dunia industri 

pariwisata bahari,  

4. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan 

menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality 

assurance),  
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5. Meningkatkan kontribusi program studi pariwisata 

bahari dalam penyelesaian masalah pariwisata 

bahari yang berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat pesisir di  Jawa Barat dan Indonesia,  

6. Menjalin hubungan kerjasama strategis dengan 

masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi nasional 

dan internasional dengan industri pariwisata bahari 

secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 

Tujuan penyelenggaraan  Program Studi Sarjana 

Terapan (D IV) Pariwisata Bahari, yaitu sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pembelajaran bidang pariwisata bahari 

yang bermutu dan berkualitas untuk  menghasilkan 

lulusan yang Beriman, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

2. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, 

mandiri, memiliki integritas dan jiwa kepemimpinan, 

mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk 

menguasai konsep, teori dan aplikasi teknologi 

manajemen pariwisata bahari yang berkelanjutan 

dengan menerapkan nilai – nilai kearifan lokal secara 

sinergis  dan bermanfaat bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang 

menitikberatkan kepada isu-isu dalam lingkup 

pariwisata bahari dan keseimbangan sumber daya 

alam serta lingkungan hidup (ekowisata), baik 

sebagai pengembangan keilmuan maupun dalam 

berkontribusinya pada pemecahan masalah di 

kawasan wisata bahari. 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan 

dosen dan mahasiswa sebagai bentuk kontribusi 

keilmuan dalam manajemen dan pemberdayaan 

masyarakat.  

5. Terlaksananya sistem manajemen pendidikan yang 

menerapkan prinsip penjaminan mutu pendidikan 

tinggi, baik pada masukan, proses maupun keluaran 

berdasarkan aturan perundang-undangan, visi, misi 

dan nilai-nilai dasar Universitas Padjadjaran. 

6. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi 

dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan dan 

pengembangan tridharma perguruan tinggi. 

Perencanaan Strategi program studi pariwisata bahari 

untuk mencapai visi, dan misi program studi yaitu: 
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1. Pari Edu-Trak (Pariwisata Bahari Education Teori 

dan Praktikum), strategi yang dilakukan dengan cara 

: (a) melakukan pengembangan model pembelajaran, 

dimana komposisi kurikulum berbasis teknologi 

manajemen pembelajaran e-learning, dengan 

menggunakan Live Unpad lebih dominan dari pada 

teori menjadi ciri khas pendidikan vokasi., (b) 

Pengembangan kemampuan dan kompetensi untuk 

diving, snorkeling, dan jasa pariwisata bahari 

lainnya,  (c)  kurikulum yang sesuai kebutuhan dunia 

kerja pariwisata bahari, (d) Pengembangan 

kurikulum berbasis teknologi manajemen 

pembelajaran e-learning, dengan menggunakan Live 

Unpad, (e) pengembangan  dan pelatihan berbasis 

teknologi manajemen pembelajaran berbasis e-

learning dengan menggunakan Live Unpad, (f) 

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana serta optimalisasi penggunaan yang 

terintegrasi. 

2. Pari TReND (Pariwisata Bahari - Technology, 

Research and Network Development), strategi ini 

dilakukan dengan cara : (a) penelitian yang berbasis 

teknologi untuk pengembangan pariwisata bahari, 
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(b) penelitian dengan pengembangan jaringan 

pariwisata bahari, (c) optimalisasi Hibah penelitian 

Nasional dan Internasional, (d) kerjasama di bidang 

tri dharma perguruan tinggi  dengan dunia usaha dan 

industri  

3. Pari Command Services (Pariwisata Bahari - 

Community, and Social Services), strategi yang 

dilakukan yaitu : (a) pengabdian kepada masyarakat 

secara terpadu, (b) pengabdian masyarakat untuk 

meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat, (c ) 

program pengabdian masyarakat desa wisata bahari 

binaan. 

4. Pari Wonderful (Pariwisata Bahari - Worldwide, 

Development for quality of graduates), strategi yang 

dilakukan yaitu: (a) pengembangan kemampuan dan 

kompetensi untuk diving, snorkeling, dan jasa 

pariwisata bahari lainnya, (b) pengembangan sarana 

dan prasarana berkelas internasional 

Program Studi Sarjana Terapan (D IV) Pariwisata Bahari  

dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan merupakan 

bagian dari Universitas Padjadjaran sehingga memiliki 

budaya organisasi yang sama dengan Universitas 

Padjadjaran yang dikenal dengan istilah RESPECT 
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(Responsibility, Excellence, Scientific, Professionalism, 

Encouragement, Creative dan Trust). 
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III. PROSPEK KERJA LULUSAN PROGRAM STUDI 

PARIWISATA BAHARI 

Prospek kerja alumnus Program Studi Pariwisata 

Bahari sangat beragam, tergantung pada minat dan keahlian,  

diantaranya 

1. Manajer/Operator Pelabuhan Perikanan 

2. Manajer Travel/ Agen Wisata/Pemamdu Wisata 

3. Manajer Event Organizer Wisata Bahari 

4. Manajer Digital Pariwisata Bahari 

5. Pengusaha Perikanan dan Pengolahan Ikan 

6. Pengusaha Pariwisata Bahari (Ekowisata Pesisir) 

7. Pemandu Selam, Diving, Snokling, Atraksi wisata 

bahari. 

8. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang 

pariwisata bahari dan konservasi sumber daya 

perikanan dan kelautan. 

9. Instansi pemerintahan seperti Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 

Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Badan 
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Perencanaan Nasional, Kementrian Lingkungan 

Hidup  

10. Badan Riset Konservasi Sumber Daya Perikanan 

11. Pengajar, Peneliti dan Konsultan Pariwisata 

Bahari 
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IV.  MATA KULIAH PROGRAM STUDI PARIWISATA 

BAHARI 

No. 
Semes

ter 

Kode Mata 

Kuliah 

Nama 

Mata 

Kuliah 

Mata 

Kuliah 

Kom-

peten

si 1) 

Bobot Kredit 

Konv

ersi 

Kred

it ke 

Jam 

2) 

(sks) 

Kulia

h/ 

Resp

onsi/ 

Tutor

ial 

Se

min

ar 

Praktik

um/ 

Praktik

/ 

Praktik 

Lapang

an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 I UNM04-04101 Agama  1  1 53 

2 I UNM04-04102 
Bahasa 

Inggris 
 1  1 53 

3 I UNM04-04103 

Pendidikan 

Pancasila 

dan 

Kewargane

garaan 

 1 V 1 53 

4 I UNM04-04104 
Bahasa 

Indonesia 
 1  1 53 

5 I UNM04-04105 

Olahraga, 

Kesenian 

dan 

Kewirausa

haan 

 1  2 93 

6 I UNM04-04106 

Pengantar 

Pariwisata 

Bahari 

V 1 V 2 93 
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7 I UNM04-04107 

Pengantar 

Perikanan 

dan Ilmu 

Kelautan 

 1  1 53 

8 I UNM04-04108 

Pengantar 

Ekonomi 

Maritim 

V 1 V 2 93 

9 II UNM04-04209 

Dasar 

Manajeme

n 

 1  1 53 

10 II UNM04-04210 Statistika  1  1 53 

11 II UNM04-04211 

Ekologi 

Laut 

Tropis 

 1  1 53 

12 II UNM04-04212 
Oseanograf

i Fisika 
 1  1 53 

13 II UNM04-04213 

Sosiologi 

dan 

Antropolog

i 

Masyaraka

t Pesisir 

 1 V 2 93 

14 II UNM04-04214 

Widya 

Selam 

Tingkat 

Dasar 

V 1 V 4 172 

15 II UNM04-04215 

Hukum 

Laut dan 

Hukum 

Kepariwisa

taan 

V 2  0 27 
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16 III UNM04-04116 

Hubungan 

Masyaraka

t 

 1 V 1 53 

17 III UNM04-04117 

Bahasa 

Asing 

(Inggris/A

rabic/Chin

ese/Jerma

n) Kampus 

Merdeka 

 1  1 53 

18 III UNM04-04118 

Manajeme

n 

Pariwisata 

Bahari 

V 1 V 2 93 

19 III UNM04-04119 
Pengantar 

Perhotelan 
V 1  1 53 

20 III UNM04-04120 
Industri 

Pariwisata 
 1 V 1 53 

21 III UNM04-04121 
Matematik

a Bisnis 
 1  1 53 

22 III UNM04-04122 

Manajeme

n 

Teknologi 

Informasi 

(IT) 

V 1  2 93 

23 III UNM04-04123 

Eksplorasi 

Wisata 

Pesisir dan 

Laut 

V 1 V 2 93 

24 III UNM04-04124 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

 1  1 53 
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25 IV UNM04-04225 
Pemasaran 

Pariwisata 
V 1 V 2 93 

26 IV UNM04-04226 

Akuntansi 

Keuangan 

Pariwisata 

 1  1 53 

27 IV UNM04-04227 

Manajeme

n 

Operasion

al 

Pariwisata 

 1  1 53 

28 IV UNM04-04228 

Travel 

WIisata 

dan 

Tiketing 

V 1 V 2 93 

29 IV UNM04-04229 

Geografis 

dan 

Mitigasi 

Pariwisata 

 1  1 53 

30 IV UNM04-04230 

Transporta

si 

Pariwisata 

 1  1 53 

31 IV UNM04-04231 

Widya 

Selam 

Tingkat 

Lanjut 

V 1  3 132 

32 V UNM04-04132 

Metode 

Penelitian 

dan 

Seminar 

Usulan 

Tugas 

Akhir 

V 0 V 3 136 
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33 V 

UNM04-04133 

Pariwisata 

Global, 

Resor dan 

Rekreasi 

 1  3 132 

34 V UNM04-04134 

MICE 

Manajeme

n (Meeting, 

Incentive, 

Conventio

n, 

Exibition) 

V 1 V 3 132 

35 V UNM04-04135 

Ekowisata

/Ecotoris

m 

V 1 V 3 132 

36 V UNM04-04136 
Kewirausa

haan 
V 0 V 3 136 

37 V UNM04-04137 

Sistem 

Informasi 

dan Daya 

Saing 

Pariwisata 

 1  2 93 

38 VI UNM04-04238 

Bahasa 

Asing 

(Inggris/A

rabic/Chin

ese/Jerma

n) Kampus 

Merdeka 

V 1  3 132 

39 VI UNM04-04239 

Studi 

Kelayakan 

Destinasi 

Pariwisata 

V 1 V 3 132 
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40 VI UNM04-04240 

Manajeme

n Kapal 

Pesiar 

V 1 V 3 132 

41 VI UNM04-04241 

Manajeme

n 

Komplain 

dan 

Kualitas 

Layanan 

V 1  2 93 

42 VI UNM04-04242 

Kuliah 

Kerja 

Nyata 

 0  2 91 

43 VI UNM04-04243 

Manajeme

n 

Perencana

an 

Pariwisata 

Bahari 

V 0  3 136 

44 VII UNM04-04144 

Manajeme

n Makanan 

dan 

Minumam 

V 0 V 3 136 

45 VII UNM04-04145 

Kesehatan, 

Keselamat

an, 

Keamanan 

Industri 

Pariwisata 

 1  2 93 

46 VII UNM04-04146 

Rekreasi 

dan Wisata 

Olah Raga 

Selam 

V 0 V 3 136 
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47 VII UNM04-04147 

Evaluasi 

Kebijakan 

dan 

Pembangu

nan 

Pariwisata 

Bahari 

V 0 V 3 136 

48 VII UNM04-04148 

Bahasa 

Asing 

(Inggris/A

rabic/Chin

ese/Jerma

n) Kampus 

Merdeka 

V 1  2 93 

49 VII UNM04-04149 

Sistem 

Informasi 

dan 

Komunikas

i 

Pariwisata 

V 1 V 3 132 

50 VIII UNM04-04250 Magang V 0  3 136 

51 VIII UNM04-04251 
Tugas 

Akhir 
V 0 V 5 227 

      

TOTAL 

SKS 
 43  101  
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V.    DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PARIWISATA 

BAHARI 

 
 
 

No. 

 
 
 

Nama Dosen 

 
 
 

NIDN 

 
 

Pendidikan 
Pasca 

 Sarjana 
1) 

 
 

Bidang 
Keahlian 

2) 

1 2 3 4 5 

1 Dr. Sunarto, S.Pi., 
M.Si 

0025036807 S1 Perikanan 
S2 Ilmu perairan  
S3 Ilmu 
Pertanian  

Konservasi 
Bahari  

2 Dr. sc. agr. Yudi 
Nurul Ihsan, S.Pi., 
M.Si 

0001127505 S1 Perikanan 
S2 Pengelolaan 
Sumberdaya 
Pesisir dan 
Lautan 
 S3  Marine 
Biology  

Marine 
Biogeochemic
al dan 
Konservasi 
Bahari 

3. Dr. Dedi 
Supriadi, A.Pi., 
MM. 

0031126930 D4 Teknologi 
Penangkapan 
Ikan 
S2 Manajeman 
S3 Perikanan 

Manajemen 
Pariwisata 
Bahari 

4. Dr. Achmad 
Rizal, S.Pi., M.Si. 

0020127306 S2 Sosial 
Ekonomi 
Perikanan 
S3 Sosial 
Ekonomi 
Perikanan 

Sosial 
ekonomi 
pariwisata 
bahari 

5. Dr. Atikah 
Nurhayati, S.P., 
M.P. 

0015017704 S1 Sosial 
Ekonomi 
Pertanian 
S2 Sosial 
Ekonomi 
Pertanian dan 
Perikanan  

Sosial 
ekonomi 
pariwisata 
bahari 
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S3 Sosial 
Ekonomi 
Perikanan dan 
Kelautan 

6. Dr. Asep Agus 
Handaka.,S.Pi.,M
T 

0017087111 S1 Perikanan 
S2 Studi 
Pembangunan 
S3 Ilmu 
Perencanaan 
Pembangunan 
wilayah dan 
pedesaan 

Perencanaan 
dan 
pengembanga
n wilayah 
pariwisata 
bahari 

7. Dr. Iwang 
Gumilar.,Ir.,M.Si 

0009026708 S1 Sosial 
Ekonomi 
Pertanian 
S2 Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
S3 Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 

Sosial 
ekonomi 
pariwisata 
bahari  
 

8. Wahyuniar 
Pamungkas, S.E., 
M.E.P 

0021068307 S1 Ekonomi 
S2 Sosial 
Ekonomi 

Sosial 
ekonomi 
pariwisata 
bahari 

9. Sheila Zallesa, 
Skel., M.I.L 

0023128908 S1 Ilmu 
Kelautan 
S2 Ilmu 
Lingkungan 

Marine 
ecology, 
konservasi 
bahari 

10. Ibnu Faizal 
S.Kel., M.T. 

0015088906 S1 Ilmu 
Kelautan 
S2 Teknik 
Kelautan 

Oseanografi  

11. R. Mochamad 
Candra Wirawan 
Arief, S.Pi., M.Sc., 
M.IL., Ph.D 

- S1 Perikanan 
S2 Ilmu 
Lingkungan 
S2 
Environmental 

 Lingkungan 
Pengelolaan 
Pesisir 
Konservasi 
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Science and 
Technology 
S3 Sustainable 
Resources 
Science 

12. 
 

Dr. Ine Maulina, 
S.Pi., MT 

0008066807 S1 Perikanan 
S2 Studi 
Pembangunan 
S3 Perikanan 
dan Ilmu 
Kelautan 

Sosial 
Ekonomi 
Perikanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

VI. PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 

 

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini 

sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 

disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi 

mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat 

dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran 

dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan 

beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di 

dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan 

beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di 

luar program studi. 

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 

program “hak belajar tiga semester di luar program studi” 

adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft 

skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan 

kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin 

masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. 

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar 

program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang 
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harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi 

diantaranya, sebagai berikut:  

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang 

terakreditasi.  

2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti  

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib 

memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) 

untuk: Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling 

lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.  

Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda 

di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau 

setara dengan 20 SKS.   

(1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada 

Perguruan Tinggi yang sama. Pertukaran Pelajar dalam 

Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang 

berbeda. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi 

lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda  

(2) Program magang 1-2 semester, memberikan 

pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, 

pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential 

learning). Selama magang mahasiswa akan 

mendapatkan hardskills (keterampilan, complex 
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problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft 

skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb. 

(3)  Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan,  

(4)  Penelitian  

(5)  Proyek Kemanusiaan 

(6)  Kegiatan Kewirausahaan 

(7)  Studi Projek Independen 
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VII. METODE PEMBELAJARAN HYBRID LEARNING 

Pembelajaran menurut UU Sisdiknas no 2 tahun 2003 

adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber 

belajar, di dalam lingkungan belajar tertentu.  Berdasarkan 

diskripsi tersebut, maka setiap unsur yang terlibat dalam 

pembelajaran dapat ditengarai ciri pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered learning = SCL).    

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL, di 

antaranya adalah: (1) Small Group Discussion; (2) Role-Play 

& Simulation; (3) Case Study; (4) Discovery Learning (DL); (5) 

Self-Directed Learning (SDL); (6) Cooperative Learning (CL); 

(7)  Collaborative Learning (CbL); (8)Contextual Instruction 

(CI); (9) Project Based Learning (PjBL); dan (10) Problem 

Based Learning and Inquiry (PBL). 

Penggunaan teknologi yang tepat yaitu memasukkan 

teknologi internet dalam pembelajaran. melalui model 

pembelajaran yang tepat yaitu hybrid learning. Hybrid 

learning memadukan pembelajaran tatap muka dengan 

teknologi komputer dan internet. Hybrid learning 

memfasilitasi mahasiswa mendapatkan bahan-bahan untuk 

kegiatan pembelajaran melalui internet. Hybrid learning 

memudahkan siswa untuk medapatkan ilmu dari berbagai 
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sumber serta mendapatkan feedback dari dosen secara 

detai. Pelaksanaan hybrid learning tergantung pada 

beberapa faktor.yaitu: (1) Sarana dan prasarana meliputi 

jaringan internet, (2) Pengembangan professional dosen 

dalam mengakses Teknologi Informasi Komputer, (3) 

Mahasiswa perlu dibekali pengetahuan untuk mengakses 

komputer dan internet dalam pelaksanaan hybrid learning 

Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana 

pendidikan offline dan on line, perpustakaan, asrama, 

keagamaan,olahraga, kesehatan,pelayanan terpadu, layanan 

umum dan layanan transportasi, yaitu sebagai berikut: (1) 

Learning in Virtual Environment Universitas Padjadjaran 

(LIVE Unpad) dengan alamat website 

http://live.unpad.ac.id, (2)  Bale Atikan atau Unpad Training 

Center di Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) No.4, Bandung sebagai 

tempat kegiatan praktek industri pariwisata yang meliputi 

hotel, ruangan seminar, restoran dan cafe, (3) ruang kuliah 

offline, (4) ruang dosen,(5) ruang administrasi, (6) ruang 

unit kegiatan kemahasiswaan, (7) ruang laboratorium, (8) 

mushola, (9) taman, (10)  Klinik Padjadjaran Jatinangor, (12) 

Stadion Jati Padjadjaran, (13) ATM Center, (14) Pusat 

Layanan Terpadu, (14) Unit Layanan Konseling di 

Universitas Padjadjaran (15) Asrama Balai Wilasa, (16) 

http://live.unpad.ac.id/
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Transportasi angkutan dalam kampus, (16) Center of 

Information Scientific, Research and Library ( CISRAL), . 

Selain itu Fakultas juga menyediakan laboratorium 

lapangan yakni Marine Station yang terletak di Pelabuhan 

Bojong Salawe Kabupaten Pangandaran, laboratorium alam 

di Pulau Biawak Kabupaten Indramayu serta Keramba 

Jaring Apung laut di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan 

praktikum dilakukan juga dengan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) di sektor Pariwisata Bahari secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan. 

Implementasi hybrid learning yang menggunakan 

fasilitas internet secara full setiap proses kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Model ini menuntut mahasiswa 

dan dosen selalu stand by pada internet. Semua kegiatan 

belajar mengajar dilakukan melalui internet misalnya dapat 

melalui videoconference. Implementasi hybrid learning yang 

menggunakan fasilitas internet juga bisa secara full atau 

kadang-kadang. Model ini memberikan kelonggaran bagi 

mahasiswa dan dosen untuk tidak setiap pertemuan 

menggunakan internet. Implementasi hybrid learning yang 

menggunakan fasilitas internet cukup banyak saat kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dilakukan saat ada 

kegiatan diskusi kelas atau praktikum di kelas. 
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Implementasi hybrid learning yang cukup mudah. 

Model ini masih menggunakan fasilitas internet didalam 

kegiatan pembelajaran, namun masih lebih banyak kegiatan 

tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Internet pada 

model ini digunakan sebagai pendukung saat pembelajaran, 

misalnya saat kegiatan diskusi kelas, dosen menganjurkan 

mahasiswa mencari bahan diskusi dengan internet dan 

selanjutnya mempresentasikannya. 

Implementasi hybrid learning yang paling sederhana. 

Model ini tidak menuntut mahasiswa untuk selalu 

terhubung dengan internet saat pembelajaran. Model ini 

memudahkan mahasiswa dimana mahasiswa dapat 

mengakses bahan-bahan online dari dosen walaupun diluar 

kelas. 

1.   Kuliah 

 Kuliah adalah salah satu penyampaian materi kuliah 

dengan cara tatap muka dalam bentuk ceramah, dan disertai 

dengan diskusi.  Saat ini sedang dikembangkan proses 

pembelajaran dengan sistem Student Centre Learning (SCL) 

yang menuntut mahasiswa untuk dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. 

Pada Sistem pembelajaran SCL materi perkuliahan dapat 

disampaikan melalui Problem base Learning (PBL) atau 
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Project base Learning dimana mahasiswa dapat belajar 

secara aktif dalam menjawab permasalahan dalam diskusi 

yang dikembangkan.  

 Sistem yang dianut dalam proses belajar-mengajar adalah 

sistem satuan kredit semester (SKS). Satu satuan kredit 

semester (1 SKS) kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan 

beban studi  tiap minggu selama satu semester, yang terdiri 

atas tiga kegiatan berikut:  

a. 1 jam (50 menit) kuliah (tatap muka) terjadwal  

b. 1-2 jam (50-100 menit) pemberian tugas terstruktur yang 

direncanakan oleh Dosen pengampu mata kuliah yang 

bersangkutan, antara lain membuat makalah dengan topik 

tertentu  

c. 1-2 jam (50-100 menit) kegiatan mahasiswa secara 

mandiri (membaca buku rujukan, memperdalam materi di 

perpustakaan,dll.). 

2. Praktikum 

Satuan kredit semester (1 SKS) kegiatan praktik di 

laboratorium dan sejenisnya ditetapkan setara dengan 

beban studi sekitar 2 jam (2x50 menit) kerja laboratorik 

terjadwal   di laboratorium, disertai oleh:  

a. 1-2 jam (50-100 menit) kegiatan terstruktur yang 

direncanakan oleh dosen yang bersangkutan, misalnya 
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diskusi dan penulisan laporan tiap minggu selama satu 

semester, dan  

b. 1-2 jam (50-100 menit) kegiatan mahasiswa secara 

mandiri (membaca buku rujukan, memperdalam materi 

di perpustakaan, dll.). 

   Apabila dilakukan di luar laboratorium atau di 

lapangan maka 1 SKS kegiatan praktik di lapangan 

ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam (4x50 

menit) terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang 

disertai oleh: 

a. 1-2 jam (50-100 menit) kegiatan terstruktur yang 

direncanakan oleh dosen yang bersangkutan, misalnya 

diskusi dan penulisan laporan tiap minggu selama satu 

semester, dan  

 

b. 1-2 jam (50-100 menit) kegiatan mahasiswa secara 

mandiri (membaca buku rujukan, memperdalam  materi  

di perpustakaan, dll.).   

3.  Praktik Kerja Lapang 

  Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu 

tahapan kegiatan belajar mengajar yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan 
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penyusunan tugas akhir. PKL bukan penelitian tapi 

merupakan latihan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam semua kegiatan di lembaga/perusahaan 

perikanan atau ilmu kelautan, agar memperoleh wawasan 

dan pengetahuan yang luas (lapang). 

   Maksud mahasiswa diwajibkan melakukan PKL di 

lembaga perikanan atau ilmu kelautan yaitu melatih 

mahasiswa untuk: berkomunikasi dengan pimpinan dan staf 

suatu lembaga, memahami struktur organisasi yang ada, 

bekerja dengan rajin dan tekun, mengikuti seluruh kegiatan 

yang ada di lembaga tersebut, sebanyak mungkin menggali 

ilmu dan pengalaman di tempat praktik kerja,mempelajari 

dan mencoba memecahkan masalah yang ditemukan di 

tempat praktik kerja. 

  Tujuan dari PKL di Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan UNPAD yaitu: memperoleh ilmu dan pengalaman 

yang tidak didapatkan di bangku kuliah dan memiliki 

wawasan yang luas dalam bidang perikanan atau ilmu 

kelautan sehingga mempunyai banyak peluang dalam 

mencari materi untuk tugas akhirnya (skripsi), atau lebih 

jauh lagi mempunyai peluang untuk tempat bekerja nanti 

yang sesuai dengan minat masing-masing. 
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  Pengelolaan PKL dilaksanakan oleh Tim PKL yang 

mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Tim 

mata kuliah lainnya di FPIK, namun bertanggung jawab ke 

fakultas melalui Wakil Dekan, seperti mata kuliah KKNM. 

Dalam pelaksanaannya Dosen Wali mahasiswa yang 

bersangkutan diikutsertakan memantau pelaksanaan sejak 

rencana awal melaksanakan PKL, persetujuan 

melaksanakan PKL,pembimbing laporan akhir PKL. 

Mahasiswa yang akan PKL sebelumnya mendapat 

pengarahan dari Tim PKL, agar dalam pelaksanaannya 

terarah serta sesuai dengan tujuan PKL (Buku Panduan 

PKL).  Persyaratan dan Alur Pelaksanaan PKL yaitu sebagai 

berikut; 

a. Persyaratan 

 Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

mahasiswa yaitu: 

1) Mahasiswa telah melunasi pembayaran UKT sampai 

dengan semester yang  sedang berjalan yang 

ditunjukkan dengan KRS yang bersangkutan. 

2) Usulan PKL mahasiswa telah diketahui dan disetujui 

Dosen Wali.  
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3) Mahasiswa membawa surat pengantar PKL dari 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ke Instansi tujuan 

PKL.  

b. Alur Pelaksanaan 

   Pelaksanaan PKL mencakup tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1) Informasi tempat PKL dapat diperoleh dari Dosen Wali, 

Tim PKL, program studi, laboratorium, dan fakultas atau 

mahasiswa mencari sendiri ke lembaga-lembaga 

perikanan dan ilmu kelautan.  Tim PKL memberikan 

pengarahan pertama kepada mahasiswa yang akan 

melaksanakan PKL, kehadirannya tercatat dalam daftar 

hadir. 

2) Mahasiswa mengajukan permohonan surat ijin PKL 

kepada Wakil Dekan yang diketahui dan disetujui oleh 

Dosen Wali yang bersangkutan, atas dasar pernyataan 

tertulis telah menempuh/lulus mata kuliah yang 

ditunjukkan dengan KRS yang bersangkutan dan 

rencana tempat untuk melaksanakan PKL (termasuk 

outline-nya), serta disetujui oleh tim PKL. 

3) Tim PKL memberikan pengarahan kepada mahasiswa 

yang akan melaksanakan PKL. Kehadiran mahasiswa 

tercatat dalam daftar hadir tertentu. 
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4) Ketua tim PKL mengelola mahasiswa yang akan 

melakukan PKL. Ketua tim PKL melaporkan jumlah 

mahasiswa, Dosen Pembimbing dan tempat 

pelaksanaan PKL kepada Wakil Dekan  dan 

tembusannya ke program studi yang bersangkutan. 

5) Mahasiswa membawa surat ijin permohonan PKL dari 

fakultas untuk tempat PKL. 

6) Lembaga tempat PKL yang bersangkutan memberikan 

jawaban tertulis ke Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan tentang diterima-tidaknya mahasiswa 

melakukan PKL di lembaga tersebut. 

7) Mahasiswa mengajukan surat pengantar PKL kepada 

Wakil Dekan atas dasar ijin (tertulis) dari lembaga yang 

bersangkutan. 

8) Mahasiswa membawa dan menyerahkan surat 

pengantar PKL ke lembaga tempat pelaksanaan PKL.  

9) Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga dan mematuhi aturan yang 

ada, paling sedikit selama satu bulan penuh. 

10) Pada pelaksanaan PKL, mahasiswa mencatat semua 

data (primer dan sekunder) yang berkaitan dengan PKL, 

tidak meninggalkan tempat PKL, kecuali jika sangat 

penting, serta mendapat ijin dari pembimbing lapangan. 
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Seluruh kegiatan harian diamati dan ditulis dalam 

catatan harian. 

11) Setelah selesai PKL, mahasiswa membawa surat 

keterangan selesai melaksanakan praktik kerja lapang 

dari lembaga yang bersangkutan, dan melapor kepada 

Tim PKL dengan menyerahkan surat keterangan selesai 

praktik kerja lapang dan log book kegiatan harian, 

masing masing 1 eksemplar. 

12) Mahasiswa menyusun laporan PKL serta berkonsultasi 

dengan Dosen Pembimbing dalam perbaikan dan 

penyelesaian laporannya.  Setelah laporan PKL disetujui 

kemudian digandakan dan diakhiri dengan ujian PKL.  

Nilainya dicantumkan dalam format nilai PKL yang 

kemudian disampaikan kepada tim PKL. 

13) Laporan PKL yang tidak selesai dalam kurun waktu 2 

(dua) semester (1 tahun) sejak mahasiswa mulai 

melaksanakan praktik kerja lapang, maka PKL harus 

diulang. 

c. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL  

Tempat pelaksanaan PKL adalah lembaga perikanan 

atau ilmu kelautan di luar kampus (FPIK UNPAD), yang 

sesuai dengan tujuan PKL untuk mendapatkan wawasan 

yang luas, sehingga dimungkinkan dapat mencakup 
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rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu lembaga, seperti 

dalam kegiatan budidaya mencakup pemijahan, 

pembenihan, pendederan, pembesaran, penanganan parasit 

dan penyakit, pembuatan dan pemberian pakan; dalam 

penangkapan mencakup pembuatan jaring, perbaikan dan 

penanganan jaring, kegiatan di kapal dan pelaksanaan 

penangkapan, navigasi, pelelangan/pemasaran.  Kegiatan 

budidaya dan penangkapan dapat mencakup bidang 

pengolahan kegiatan dalam ilmu kelautan mencakup 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga 

kelautan. 

 Mahasiswa dapat melakukan PKL pada suatu 

lembaga yang hanya menangani satu kegiatan 

perikanan/kelautan, misalnya hanya: pemeliharaan benih, 

pembesaran ikan konsumsi, penangkapan, pengolahan, 

pemasaran hasil budidaya/penangkapan/pengolahan, 

penanganan ikan hasil tangkapan, pengepakan (packing) 

atau administrasi di Dinas Perikanan atau di tempat 

pelelangan ikan (TPI), tetapi ditambah kegiatan-kegiatan 

lainnya yang berkaitan erat dengan kegiatan di lembaga 

tersebut. Dalam penempatan mahasiswa untuk PKL dikelola 

oleh Tim PKL, berdasarkan kesediaan lembaga (atau 
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perusahaan) perikanan, atau saran lain, selama memenuhi 

maksud dan tujuan PKL. 

Praktik kerja lapang dapat dilakukan oleh 

mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan, antara semester ganjil dan genap (semester V-

VI). PKL dimasukkan ke dalam KRS pada semester VI. Bagi 

mahasiswa yang belum bisa melakukannya, PKL paling 

lambat dilaksanakan antara semester genap dan ganjil 

berikutnya, dan dimasukkan ke dalam KRS semester VII. 

4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Kuliah Kerja Nyata dapat dilakukan mulai dari 

semester ganjil  (III). Mahasiswa mengajukan pernyataan 

yang telah dan diketahui dan disetujui oleh Dosen Wali 

yang bersangkutan kemudian disampaikan kepada Tim 

KKN. KKN dimasukkan ke dalam KRS. Bobot SKS KKN 

adalah 3(0-3) yang terdiri atas Pembekalan dan Kegiatan 

Lapangan dan Laporan KKN. Pengelolaan KKN secara 

terpusat oleh Universitas Padjadjaran. 

5. Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Sarjana 

Terapan 

Pada akhir studi mahasiswa diwajibkan melakukan 

penyusunan dan penulisan  Tugas Akhir . Tahap ini 

menuntut aktivitas yang lebih tinggi dari mahasiswa 



 

37 

dibandingkan dengan tahap perkuliahan. Komunikasi dari 

mahasiswa terutama yang berkaitan dengan rencana 

materi penelitian untuk tugas akhir  terhadap Dosen 

Wali, Ketua Program Studi, Kepala Departemen, dan Wakil 

Dekan  serta lembaga di luar fakultas, harus lebih intensif 

agar penyelesaian  skripsi  dapat tercapai sesuai dengan 

rencana yang telah disusun antara mahasiswa dan Dosen 

Wali yang bersangkutan. 

Garis besar dari tahapan  tugas akhir mencakup 

usulan riset (pencarian materi dan fasilitas penelitian, 

rencana usulan dan persetujuan materi riset, usulan dan 

persetujuan komisi pembimbing dan penelaah), 

pelaksanaan S eminar Usulan Riset (SUR), pelaksanaan 

r i s e t  (persetujuan dari komisi pembimbing, surat 

pengantar riset dan pelaksanaan riset), Seminar Hasil  

Riset (SHR), konsultasi draft skripsi kepada pembimbing, 

persetujuan pelaksanaan Seminar Hasil Riset(SHR), dan 

perbaikan draft skripsi, serta sidang ujian sarjana.  

Di dalam penyelesaian tugas akhir dalam suatu 

judul tertentu harus dapat diselesaikan maksimum dalam 

kurun waktu 2 (dua) semester atau 12 bulan, yaitu sejak 

mulai Semina r  U sul an Ri set  (S UR ),  penelitian 

sampai dengan persetujuan isi skripsi oleh Komisi 
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Pembimbing. Jika melewati batas waktu tersebut 

penelitian yang telah dilakukan harus diulang atau dapat 

membuat Usulan R i se t  yang baru. Daftar konsultasi yang 

ada di Buku Kemajuan Studi Mahasiswa wajib digunakan 

untuk mengkontrol aktivitas konsultasi mahasiswa 

dengan Dosen Wali/Dosen Pembimbing. 

a. Pengajuan Seminar Usulan Riset (SUR) 

Dalam S UR mahasiswa mengemukakan masalah 

yang dipilih dalam bidang perikanan atau ilmu kelautan 

dan uraian metode riset untuk memecahkan masalah 

tersebut. Dosen Pembimbing adalah satu tim dosen yang 

melaksanakan bimbingan dalam penyempurnaan materi 

SUR yang diajukan mahasiswa dan bimbingan proses 

selanjutnya sampai seminar,  usulan riset, kolokium dan 

sidang ujian sarjana. Dosen Penelaah adalah dosen yang 

menelaah karya tulis mahasiswa dan memberikan 

masukan-masukannya. Dosen Pembimbing dan Dosen 

Penelaah bertindak selaku Dosen Penguji pada Sidang 

Ujian Sarjana. Apabila diperlukan mahasiswa dapat 

mengajukan seorang pembimbing lapangan. Pembimbing 

Lapangan adalah staf tetap dari lembaga tempat penelitian 

mahasiswa yang berpendidikan minimal Sarjana (S-1) 

yang sesuai dengan bidang penelitian mahasiswa dan 
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tidak diwajibkan hadir dalam seminar usulan riset, 

s e m i n a r  h a s i l  r i s e t , dan sidang ujian sarjana.  

Persyaratan dan alur pelaksanaannya yaitu: 

1) Persyaratan: 

a) Tugas akhir dapat mulai diajukan pada saat mata 

kuliah Seminar Usulan Riset di semester V atau VI 

(minimal telah lulus 85 sks). 

b) Komisi Pembimbing terdiri dari dua orang.  

K e t u a  k o m i s i  p e m b i m b i n g  m e r u p a k a n  

Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik 

minimal Lektor dengan kualifikasi minimal 

berpendidikan magister (S2) atau Asisten Ahli 

berpendidikan Doktor, atau non dosen yang 

bergelar minimal magister (S2). 

c) Dosen penelaah adalah seorang Dosen Tetap atau 

penel it i ,  praktiksi  dunia usaha dan  

industri ,  yang memiliki jabatan akademik 

minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi minimal 

berpendidikan magister (S2)  

2)  Alur Pelaksanaan SUR: 

a) Mahasiswa menunjukkan KRS kepada dosen wali 

bahwa telah memenuhi lebih dari 85 sks dan 
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mengambil mata kuliah seminar usulan riset di 

semester 5. 

b) Pencarian materi riset dalam bidang perik an an  

dan  ilmu kelautan untuk SUR dapat diperoleh 

dari data penelitian dosen yang terdapat pada 

website FPIK (www.fpik.unpad.ac.id), dari inisiatif 

mahasiswa sendiri atau lembaga lainnya. 

c) Mahasiswa mengajukan diri dalam penelitian 

dosen dengan memilih  dosen dan judul riset. 

Setelah dosen tersebut menyetujui maka 

mahasiswa mencetak surat persetujuan rencana 

materi usulan riset. 

d) Pengajuan rencana materi usulan Riset (RMUR) 

kepada calon Dosen pembimbing  pertama, 

kemudian dosen pembimbing pertama akan 

mengisi usulan pembimbing kedua dan  penelaah,  

menugasi mahasiswa untuk konsultasi kepada 

Ketua Program Studi untuk mendapatkan saran 

(masukannya) yang berkaitan dengan kesesuaian 

materi yang diusulkan dengan visi-misi dan ruang 

lingkup penelitian program studi. Mahasiswa 

agar mengisi form daftar konsultasi mahasiswa 

dan dosen di halaman terakhir dalam buku 

http://www.fpik.unpad.ac.id/
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kemajuan studi mahasiswa. 

e) Judul SUR yang telah disetujui oleh Dosen Peneliti 

kemudian diproses oleh ketua program studi 

untuk dipilihkan tim dosen penelaah yang sesuai 

dengan materi usulan riset yang diajukan. 

Selanjutnya, form R U S R  yang telah lengkap diisi, 

diajukan ke Ketua Program Studi   untuk dibuatkan 

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing dan 

Penelaah. 

f) Ketua Program Studi menunjuk 2 (dua) orang 

Dosen Pembimbing dan 1 (satu) orang Dosen 

Penelaah dalam waktu paling lambat 7 hari. Jika 

ada pembimbing lapangan, ditunjuk berdasarkan 

kesediaan dan atas ijin pimpinan lembaga yang 

bersangkutan dan akan dibuatkan surat 

penunjukkan dari fakultas. 

g) Mahasiswa menyusun draft UR setelah disetujui 

komisi pembimbing, kemudian digandakan 

sebanyak 5 (lima) eksemplar. 

h) Penggantian pembimbing dan penelaah dapat 

dilakukan oleh Ketua Program Studi, setelah 

mempertimbangkan hal-hal berikut : 
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(1) Dosen pembimbing bertugas di luar daerah 

atau di luar negeri lebih dari tiga bulan, atau 

tidak dapat melaksanakan tugas 

bimbingannya. 

(2) Dosen pembimbing mengundurkan diri 

dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan/dibenarkan. 

Keputusan penggantian dosen pembimbing dan atau 

dosen penelaah dituangkan dalam format yang sama dengan 

surat penunjukan. 

b. Pelaksanaan Seminar Usulan Riset 

Seminar Usulan Riset (SUR) adalah suatu forum 

diskusi yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing 

untuk memberi kesempatan kepada seorang mahasiswa 

untuk menyajikan rencana usulan r i set  secara 

terperinci dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan 

untuk mendapatkan saran/masukan dari Dosen 

Penelaah agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan 

lancar sesuai sasaran. 

Persyaratan, dan alur pelaksanaannya yaitu : 

1) Persyaratan SUR: 

a) IPK tidak kurang dari 2,0 dan nilai D tidak lebih 

dari 20%. 
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b) Telah melengkapi buku informasi mahasiswa  

c) Draft SUR telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 

dan telah digandakan sesuai kebutuhan, serta 

telah membuat bahan-bahan presentasi yang 

berisi pokok-pokok materi yang akan 

dipresentasikan sesuai dengan aturan penyajian 

seminar usulan riset yang disetujui dosen 

pembimbing. 

2) Alur Pelaksanaan: 

a) Mahasiswa telah menyusun draft Usulan 

R i s e t (UR) dan mendiskusikannya dengan Komisi 

Pembimbing, dan telah mendapat persetujuan 

dari Komisi Pembimbing untuk melaksanakan 

S eminar Usulan Riset . Pemeriksaan drat SUR 

oleh Komisi Pembimbing paling lama 7 hari setiap 

kali konsultasi. 

b) Mahasiswa membicarakan waktu dan tempat 

pelaksanaan SUR dengan Dosen Pembimbing dan 

Dosen Penelaah. 

c) Persetujuan waktu pelaksanaan seminar serta 

penerimaan draft SUR oleh Dosen Pembimbing 

dan Dosen Penelaah paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum pelaksanaan SUR, atau sudah terjadwal. 
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d) Mahasiswa memperlihatkan tanda bukti 

persyaratan S U R  dan mendaftarkan diri untuk 

pelaksanaan seminar kepada SBAP. 

e) Undangan seminar usulan r i se t  (SUP) yang 

ditandatangani Ketua Program Studi yang 

bersangkutan disampaikan oleh SBAP 7 (tujuh) 

hari sebelum pelaksanaannya. 

f) Seminar U s u l a n  R i s e t  dipimpin oleh Ketua 

Komisi Pembimbing dan dihadiri oleh Anggota 

Komisi Pembimbing, satu orang Dosen Penelaah 

yang telah ditunjuk, serta paling sedikit 10 orang 

mahasiswa. 

g) Bila salah satu anggota Komisi Pembimbing 

berhalangan hadir dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, seminar usulan riset 

dapat dilaksanakan, dengan catatan keahlian 

seorang komisi pembimbing yang hadir relevan di 

bidang materi yang bersangkutan. 

h) Dosen Penelaah harus hadir sehingga seminar 

usulan riset dapat dilaksanakan. 

i) Seminar  Usulan Riset  dilaksanakan selama 90-120 

menit. 

j) Saran-saran untuk perbaikan dibuat tertulis di 
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dalam buku seminar yang kemudian didiskusikan 

tanpa diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan 

serta mahasiswa lainnya, kemudian hasilnya 

disetujui untuk perbaikan SUR, 

k) Berita acara seminar u s u l a n  r i s e t  dibuat 

sebagai laporan hasil keputusan Sidang Seminar 

Usulan Riset , yaitu: diulang/tidaknya seminar 

usulan riset mahasiswa yang bersangkutan. 

l) Apabila mahasiswa ingin mengubah materi usulan 

riset yang mendasar sehingga tidak sama dengan 

hasil keputusan seminar usulan riset sebelumnya, 

maka perlu diseminarkan kembali. 

b. Pelaksanaan  Riset 

Penelitian dapat dilakukan jika S UR telah 

diperbaiki berdasarkan masukan pada seminar usulan 

riset dan telah disetujui Komisi Pembimbing. 

Persyaratan, dan alur pelaksanaannya yaitu: 

1) Persyaratan : 

a) Usulan  riset telah diperbaiki berdasarkan masukan 

dari seminar usulan riset. 

b) Usulan  riset telah disetujui Komisi Pembimbing. 

c) Mahasiswa membawa surat pengantar penelitian 

dari F akultas Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk 
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kelancaran penelitian. 

2) Alur Pelaksanaan: 

a) Penyerahan SUR yang telah dijilid berwarna biru 

kepada Dosen Pembimbing dan Program Studi 

sebagai dasar untuk permohonan surat pengantar 

penelitian ke F akultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan  

b) Pembuatan surat pengantar penelitian dari  

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. 

c) Mahasiswa menyerahkan surat pengantar 

penelitian ke lembaga tempat pelaksanaan 

penelitian, 

d) Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing 

lapangan  mengenai penelitian serta menyerahkan 

surat penunjukan/Piagam untuk Dosen 

Pembimbing Lapangan, 

e) Pada pelaksanaan penelitian, mahasiswa mencatat 

semua data (primer dan sekunder) yang berkaitan 

dengan penelitian, tidak meninggalkan tempat 

penelitian, kecuali jika sangat penting dan tidak 

mengganggu kelancaran penelitian, serta 

mendapat ijin dari pembimbing lapangan, 

f) Mahasiswa melaporkan setiap kejadian selama 
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penelitian kepada Dosen Pembimbing, terutama 

hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil penelitian, 

g) Dosen Pembimbing sedapat mungkin 

mengadakan supervisi untuk keberhasilan 

bimbingannya, 

h) Penelitian harus diulang jika tidak sesuai dengan 

SUR yang telah diseminarkan atau ada perubahan 

yang mendasar tanpa ijin dari pembimbing utama 

sehingga perlu diseminarkan lagi, 

i) Setelah selesai penelitian, mahasiswa harus 

membawa surat  keterangan telah menyelesaikan 

penelitian dari lembaga yang bersangkutan untuk 

diperlihatkan kepada Dosen Pembimbing. 

Sidang Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Program 

Studi Pariwisata Bahari  

Setelah selesai perbaikan pada draft tugas akhir 

berdasarkan masukan/saran dalam proses bimbingan 

tugas akhir, maka didiskusikan kepada komisi 

pembimbing dan dosen penelaah. Apabila komisi 

pembimbing dan dosen penelaah telah menyetujuinya, 

maka laporan tugas akhir i dapat digandakan dan dijilid 

tebal (hard cover) sesuai dengan format dan ketentuan 
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yang telah ditetapkan fakultas.  Jumlah penggandaan 

sebanyak 6 (tujuh) eksemplar. Tugas akhir ini merupakan 

salah satu syarat untuk dapat menempuh Ujian Sarjana 

T e r a p a n  yang dilaksanakan  pada akhir studi. Sidang 

Ujian Sarjana Terapan yang meliputi: Ujian terhadap materi 

tugas akhir, (2) Ujian komprehensif dari hasil kegiatan 

magang bersama mitra industri pariwisata yang mennjadi 

mentor pada saat pelaksanaan tugas akhir. 
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VIII. SISTEM PENILAIAN  DAN LAPORAN PENILAIAN 

A. Evaluasi Hasil Belajar (Perkuliahan dan 

Praktikum) 

 Evaluasi hasil belajar mahasiswa suatu mata kuliah 

sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) 

macam penilaian, yaitu : 

1. Ujian Tengah Semester (UTS) 

2. Ujian Akhir Semester (UAS) 

3. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah), 

pembuatan makalah,quis, terjemahan dsb.); kuis (baik 

yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), laporan 

hasil praktikum, partisipasi, diskusi, kerja lapangan, 

laboratorik, atau ujian praktikum/praktik. 

  Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat 

ditetapkan sama atau berbeda, bergantung pada bobot 

soal/tugas yang diberikan Dosen pengasuh Matakuliah. 

 Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen pengasuh 

mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti, 

yaitu A, B, C, D atau E. Nilai akhir (huruf mutu) ditulis pada 

Daftar Hadir dan Nilai Akhir (untuk Program Sarjana). 

Dosen pengasuh matakuliah bertanggung jawab 

atas kebenaran nilai akhir (huruf mutu) yang ditulis pada 
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DPNA atau pada kartu kelas, karena nilai akhir (huruf 

mutu) yang telah diumumkan tidak dapat diganti lagi. 

Perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan 

dengan menempuh kembali mata kuliah itu pada 

semester berikutnya/pada kesempatan pertama. 

Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi 

oleh mahasiswa, baik yang sifatnya kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Cara penilaian yang digunakan adalah PAP 

(Penilaian Acuan Patokan) dengan selang nilai sebagai 

berikut: 

Tabel 1 Penilaian Acuan Patokan 

Selang Nila

i 

 Nilai * Angka 

Mutu 

Huruf 

Mutu 
80-

100% 

= A  80 - 

100 

4 A 
68-

79% 

= B Atau: 68 - 79 3 B 
56-

67% 

= C  56 - 68 2 C 
45-

55% 

= D  45 - 55 1 D 
0-

44% 

= E  < 45 0 E 
  * Pembulatan: < 0,55 ke bawah, 

> 0,55 ke atas 1. Perbaikan Huruf Mutu 

Perbaikan  huruf  mutu  dapat  dilaksanakan  pada  

semester  regular  (Semester Ganjil dan Semester Genap) 

atau pada Semester Antara (Juli-Agustus). Prosedur 

perbaikan huruf mutu yaitu sebagai berikut: 
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a. Perbaikan huruf mutu pada Semester Reguler 

Huruf mutu E harus diperbaiki dengan menempuh 

kembali mata kuliah bersangkutan pada semester 

berikutnya atau pada kesempatan pertama. Huruf mutu 

E tersebut menjadi D atau C, maka huruf mutu tersebut 

dapat diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan perbaikan 

huruf mutu D dan C di atas: (1) Huruf mutu B, C dan D 

dapat diperbaiki lagi dengan menempuh kembali mata 

kuliah bersangkutan secara lengkap; (2) Melalui 

perbaikan tersebut pada butir 1 di atas, mata kuliah 

tersebut dimungkinkan memperoleh huruf mutu A, B, C, D 

atau E; (3) Huruf mutu yang digunakan untuk 

perhitungan IP dan IPK adalah huruf mutu yang 

ditetapkan oleh fakultas menggunakan nilai yang terbaik. 

b. Perbaikan  huruf  mutu  pada  Semester  Non-reguler  

(Semester  Alih Tahun) 

Huruf mutu E, D, C dan B dapat diperbaiki kembali 

dengan menempuh kembali mata kuliah yang 

bersangkutan dengan mencantumkan dalam KRS dan 

mengikuti seluruh kegiatan pada Peralihan; (1) Jika huruf 

mutu yang diperoleh dari Semester Alih Tahun lebih 

rendah dari huruf mutu yang telah ada, maka yang 
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digunakan untuk menghitung IPK adalah huruf mutu 

sebelum perbaikan; (2) Hasil perbaikan pada semester 

Alih Tahun dapat berupa huruf mutu A, B, C, D atau E. 

c. Jumlah Huruf Mutu D 

Untuk dapat dinyatakan berhak mengikuti Sidang 

Ujian Sarjana (Ujian Komprehensif) disyaratkan: (1) Pada 

Program Stratum 1, jumlah huruf D maksimum 20% dari 

total beban studi kumulatif (seluruh beban studi yang 

dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya); (2) Jika 

huruf mutu D melebihi 20% dari beban studi kumulatif, 

maka mahasiswa diharuskan memperbaikinya dengan 

mengulang matakuliah yang memperoleh huruf mutu D 

(menempuh kembali mata kuliah bersangkutan dan 

mencantumkan kembali pada KRS). Jumlah huruf mutu D 

hendaknya menjadi perhatian Dosen Wali. 

2.  Indeks Prestasi (IP) 

 Indeks prestasi (IP) adalah angka yang 

menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa 

dalam satu semester, yang disajikan dalam kartu kemajuan 

studi (KKS). IP dihitung pada tiap akhir semester. Rumus 

perhitungannya sebagai berikut: 
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3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka 

yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 

mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama 

sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh. 

IPK dihitung pada tiap akhir semester.  Rumus 

perhitungannya sebagai berikut 

 

Mahasiswa diperbolehkan mengambil beban studi 

semesteran kurang dari jumlah minimal yang 

diperkenankan, tetapi tidak diijinkan mengambil beban 

studi semesteran yang lebih besar dari jumlah maksimal 

yang diperkenankan. Huruf T dan K tidak digunakan dalam 

perhitungan IPK; huruf T harus diubah menjadi A, B, C, D 

atau E dalam waktu dua minggu setelah huruf T 

diumumkan. 

 

 

 

 



 

54 

4. Evaluasi Akhir Hasil Belajar 

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan 

lulus dari Program Sarjana apabila memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Lulus semua matakuliah dalam beban studi kumulatif 

yang ditetapkan; 

b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 

c. Tidak terdapat huruf E 

d. Huruf  mutu  D  tidak  melebihi  20%  dari  beban  studi  

kumulatif  program sarjana 

e. Telah  menyelesaikan  penyusunan  dan  penulisan  

Skripsi,  serta  dinyatakan layak diuji oleh Pembimbing 

dan Penelaah 

f. Lulus ujian akhir Program Sarjana yang berupa Sidang 

Ujian Sarjana dengan memperoleh huruf mutu 

sekurang-kurangnya C (rata-rata 2,5-2,75). 

5. Batas Waktu Studi 

Program Sarjana Terapan harus dapat diselesaikan 

paling lama 14 semester terhitung sejak terdaftar sebagai 

mahasiswa pada Semester 1 pada Program Sarjana 

Terapan Perpanjangan waktu studi sampai 7 semester 

tersebut dilakukan setelah masa studi terjadwal 8  
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(delapan) semester terlampaui atau berdasarkan 

peringatan dini yang dilakukan oleh universitas melalui 

system informasi akademik terpadu (SIAT). 

B. Tata Tertib 

1. Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar 

Seluruh mata kuliah pada tahapan perkuliahan 

harus sudah lulus sebelum mahasiswa menempuh sidang 

ujian sarjana, dengan catatan rencana usulan penelitian 

dapat diajukan jika mahasiswa sudah lulus lebih dari 130 

SKS. Persyaratan, alur pelaksanaan kuliah dan praktikum 

yaitu: 

1. Persyaratan: (1) Mahasiswa telah terdaftar dan 

memenuhi persyaratan administrasi pada setiap 

semester sampai semester yang sedang berjalan, antara 

lain ditunjukkan dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang  

berlaku  pada semester yang bersangkutan; (2) 

Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai 

dengan persyaratan yang berlaku, antara lain indeks 

prestasi (IP) atau indeks prestasi kumulatif (IPK) yang 

tercantum dalam kartu kemajuan studi (KKS), urutan 

pengambilan mata kuliah dari kurikulum yang berlaku, 

dan disetujui oleh Dosen Wali; (3) Pada saat mengikuti 
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kegiatan pembelajaran mahasiswa harus menanda 

tangani Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) yang 

harus diperiksa oleh Dosen Pengasuh matakuliah. 

2. Alur Pelaksanaan; (1) Pada kuliah pertama mahasiswa 

harus sudah sepakat dengan kontrak perjanjian antara 

Dosen dan Mahasiswa yang berkaitan  dengan ketepatan 

pelaksanaan kuliah, diskusi, praktikum, penyelesaian 

tugas, ujian serta pengumuman nilai akhir tiap mata kuliah; 

(2) Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan kuliah, diskusi 

dan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Mahasiswa dianggap telah mengikuti suatu 

mata kuliah jika memenuhi jumlah kehadiran kuliah 

sebanyak 80% dan praktikum 100%. Mahasiswa diijinkan 

mengikuti ujian jika ketidakhadiran kuliah karena sakit 

dan ijin jumlahnya paling banyak 20%; (3) Pada semester 

pertama mahasiswa baru mendapat mata kuliah dengan 

jumlah SKS yang sama (paket). Pada semester selanjutnya 

berdasarkan atas prestasi masing-masing, yang 

dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) pada semester 

sebelumnya atau indeks prestasi kumulatif (IPK) bagi 

mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah lebih dari 

satu semester. IP secara umum mencerminkan 
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kemampuan seorang mahasiswa untuk mengikuti 

perkuliahan (kuliah, praktikum, tugas) dalam jumlah SKS 

tertentu pada setiap semesternya; (4)  Nilai IP pada 

semester pertama, menentukan jumlah SKS maksimal yang 

boleh diambil pada semester II, IPK pada semester II 

menentukan jumlah SKS maksimal pada semester III, dan 

seterusnya. Setiap IP/IPK yang rendah jumlah SKS yang 

diambil pada semester berikutnya sedikit, makin tinggi 

IP/IPK maka jumlah SKS yang boleh diambil makin banyak 

; (5) Jumlah SKS yang diambil setiap semester dapat 

berubah karena perubahan dalam kartu rencana studi 

(PKRS), yaitu perubahan jumlah atau jenis mata kuliah 

yang diambil akibat perubahan kurikulum, pelaksanaan 

dua mata kuliah atau lebih dalam waktu yang sama atau 

hal-hal lain yang dianggap penting. Perubahan SKS ini 

tidak boleh mengakibatkan jumlah total SKS semester 

yang bersangkutan melebihi jumlah maksimal (Tabel 11); 

(6) Untuk meningkatkan IPK yang rendah, dianjurkan 

mahasiswa tidak mengambil jumlah SKS maksimal pada 

semester berikutnya, sehingga waktu luang yang ada 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman mata kuliah yang diambilnya untuk 

memperoleh nilai yang tinggi; (7) Rencana studi yang 
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matang dibicarakan dengan dosen wali pada setiap awal 

semester serta aktivitas dalam bidang akademik yang 

tinggi dari mahasiswa yang bersangkutan akan 

menghasilkan prestasi yang tinggi. 

Tabel 2. Jumlah SKS yang Diambil Berdasarkan Nilai IP/IPK 

Semester Sebelumnya : 

No 
IP/IPK 

pada Semester Tertentu 

Jumlah SKS Maksimal 
yang diambil pada 

Semester Berikutnya 

1 3,00 – 4,00 24 
2 2,50 – 2,99 21 
3 2,00 – 2,49 18 
4 1,50 – 1,99 15 
5 <1,50 <12 

      
2. Tata Tertib Ujian 

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian 

apabila telah memenuhi semua persyaratan yang telah 

ditentukan. 

a. Ujian Tengah Semester (UTS) 

Persyaratan, dan alur pelaksanaannya yaitu: (1) Ujian 

tengah semester setiap mata kuliah dapat diikuti jika 

mahasiswa telah terdaftar dan memenuhi kehadiran kuliah 

sebanyak 80%, serta bukti memiliki Kartu Tanda Peserta 

Ujian (KTPU) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang 
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masih berlaku; (2) Alur Pelaksanaan: Mahasiswa 

mempersiapkan alat tulis, dan kelengkapan lainnya yang 

diijinkan, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester 

(UTS) sesuai dengan tempat dan jadwal yang telah 

ditentukan, dengan membawa KTM yang berlaku.Dalam 

kasus tertentu pelaksanaan UTS dan UAS dapat dilakukan 

di luar jadwal dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan UTS tiap-tiap mata 

kuliah dilaksanakan dan diawasi oleh dosen (tim) yang 

bersangkutan dan dosen yang ditunjuk. 

b. Ujian Akhir Semester (UAS) 

Persyaratan, dan alur pelaksanaannya yaitu: (1) 

persyaratan: 

Ujian akhir setiap mata kuliah dapat diikuti jika 

mahasiswa telah memenuhi kehadiran kuliah sebanyak 

80%, praktikum 100%, serta bukti memiliki Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku; (2)  Alur 

Pelaksanaan: Mahasiswa mempersiapkan alat tulis, dan 

kelengkapan lainnya yang diijinkan, Mahasiswa mengikuti 

ujian ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan tempat dan 

jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa KTM 

yang berlaku. Dalam kasus tertentu pelaksanaan UAS dapat 

dilakukan di luar jadwal dengan alasan yang dapat 



 

60 

dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan UAS tiap-tiap mata 

kuliah dilaksanakan dan diawasi oleh dosen (tim) yang 

bersangkutan dan dosen yang ditunjuk.Hasil UTS dan UAS, 

serta nilai lainnya digabungkan sehingga diperoleh nilai 

akhir mata kuliah yang bersangkutan. 

3. Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 

Magang 

 Bobot PKL sebesar 2 SKS, satu SKS praktikum lapangan 

setara dengan 4 jam (1 jam praktek = 50 menit).  Satu 

semester 16 kali, jadi waktu yang diperlukan mahasiswa 

untuk melaksanakan PKL selama satu semester sebanyak 16 

kali x 2 SKS x (4 x 50) menit = 6.400 menit setara dengan  

107 jam. Jika 1 (satu) hari bekerja  efektif rata-rata selama 

3-6 jam, karena ada waktu istirahat, libur, dan waktu kosong 

lainnya, maka pelaksanaan PKL minimal  30 hari (ada 

lembaga tertentu yang mengharuskan mahasiswa PKL 

selama 2 bulan).  

 Magang dengan Mitra Industri Pariwisata Bahari melalui 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka setara dengan 20 SKS 

yang akan dikonversi dalam matakuiah yang relevan pada 

saat pelaksanaan magang. 



 

61 

  Dalam pelaksanaan praktik kerja lapang, mahasiswa 

berkonsultasi dengan pimpinan lembaga (pembimbing 

lapangan) untuk membicarakan rencana kerja  selama satu 

bulan (atau lebih) yang sesuai dengan tujuan PKL, kemudian 

disusun jadwal sesuai dengan kegiatan (materi) di lembaga 

tersebut.  Selama praktik kerja mahasiswa melaksanakan 

sesuai jadwal kegiatan yang telah dibuat/ditugaskan, 

dengan rajin dan tekun serta disiplin sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di lembaga tersebut.  Kelalaian tidak 

memenuhi jadwal atau tidak disiplin dapat mengganggu 

sistem di lembaga tersebut. 

  Penggunaan fasilitas di lembaga tempat praktik sesuai 

dengan ijin yang diberikan kepada mahasiswa, penggunaan 

fasilitas yang bisa membuat beban atau mengganggu 

aktivitas lembaga sebaiknya dihindari. Hal ini untuk 

menjaga hubungan baik antar lembaga danFPIK UNPAD atau 

memelihara peluang praktik kerja untuk mahasiswa pada 

tahun-tahun berikutnya. 

  Laporan PKL mencerminkan seluruh hasil kegiatan 

mahasiswa yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah, yang 

berisi keadaan tempat PKL, struktur organisasi, bidang 

usaha, dan yang utama adalah uraian seluruh kegiatan 

mahasiswa di tempat PKL (bukan kegiatan lembaga tempat 
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PKL). Jadi penyajiannya tidak seperti hasil 

penelitian/skripsi (tidak ada hipotesis dan tinjauan 

pustaka).  Dalam uraian ini diberikan gambaran mengenai: 

urutan penyajian laporan, outline, dan penjelasan secara 

garis besar . 

Urutan penulisan dalam laporan PKL, mulai dari 

sampul luar sampai dengan halaman terakhir, dapat 

disajikan sebagai berikut: 

a) Sampul luar 

b) Sampul dalam 

c) Lembar Persetujuan 

d) Kata Pengantar 

e) Daftar Isi 

f) Daftar Tabel 

g) Daftar Gambar 

h) Daftar Lampiran 

i) Pendahuluan 

j) Keadaan Umum Tempat PKL 

k) Kegiatan yang Dilakukan termasuk Pembahasannya 

l) Kesimpulan dan Saran (jika ada) 

m) Daftar Acuan 

n) Lampiran.  
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   Mahasiswa yang akan menempuh Ujian PKL 

dianjurkan untuk menyelesaikan laporannya tidak lebih dari 

2 (dua) semester. Dosen Pembimbing melaksanakan tugas 

menguji pengetahuan perikanan mahasiswa yang berkaitan 

dengan hasil praktik dan laporan PKL.  Ujian PKL dapat 

ditempuh jika semua persyaratan administrasi dan 

akademis sudah dipenuhi.Persyaratan, dan pelaksanaanya 

yaitu; (1) Telah membayar uang BPP sampai semester yang 

sedang berjalan; (2) Laporan PKL telah dikoreksi dan 

disetujui oleh Dosen Pembimbing, serta digandakan 

sebanyak 3 (tiga) eksemplar atau sesuai kebutuhan dan 

sudah dijilid soft cover. Untuk  pelaksanaannya mahasiswa 

diuji secara lisan oleh Dosen Pembimbing yang 

bersangkutan. Penilaian PKL mencakup:Isi/materi laporan 

PKL, kemampuan mahasiswa selama praktik kerja dalam 

bidang perikanan atau ilmu kelautan (termasuk penilaian 

dari Pembimbing Lapangan, mahasiswa melaporkan waktu 

ujian dan menyerahkan hasil ujian ke Tim PKL.Setiap akhir 

semester Tim PKL membuat daftar nilai hasil ujian PKL 

mahasiswa sebanyak 2 (dua) rangkap, satu untuk  SBP 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD dan satu lagi 

untuk arsip. 
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4. Tata Tertib Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) 

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa dapat dilakukan 

antara semester genap dan ganjil (VI-VII), jika mahasiswa 

yang bersangkutan telah lulus 110 SKS (Buku Panduan 

KKNM UNPAD).Mahasiswa mengajukan pernyataan telah 

lulus 110 SKS yang ditunjukkan dengan KKS yang 

bersangkutan dan diketahui dan disetujui oleh Dosen Wali 

yang bersangkutan kemudian disampaikan kepada 

Koordinator (tim) KKNM.KKNM dimasukkan ke dalam KRS 

semester VII.Bobot SKS KKNM adalah 3(0-3) yang terdiri 

atas Pembekalan dan Kegiatan Lapangan. 

Koordinator KKNM (tim) mengelola mahasiswa yang 

akan melakukan koordinasi dengan Pengelola KKNM. 

Pengelolaan KKNM UNPAD dilakukan secara terpusat oleh 

Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas 

Padjadaran.  Koordinator KKNM melaporkan jumlah dan 

tempat pelaksanaan KKNM kepada program studi yang 

bersangkutan.  Pada setiap akhir semester nilai KKNM yang 

telah dihimpun dibuat empat rangkap, tiga untuk Sub Bagian 

Administrasi Pendidikan, dan satu untuk arsip Tim KKNM. 
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5. Tata Tertib Seminar Usualan Riset (SUR) 

Persyaratan seminar usulan riset ; (1) Mata kuliah yang 

sudah ditempuh dan lulus minimal sebanyak 90%x(144 - ) 

SKS yang setara dengan >130 SKS, termasuk mata kuliah 

yang menunjang topik penelitian dan Seminar; (2) Komisi 

Pembimbing terdiri dari dua orang yaitu Dosen Wali atau 

Dosen tetap lainnya yang memiliki jabatan akademik 

minimal asisten ahli  dengan kualifikasi  pendidikan 

magister (S2) sesuai dengan bidang kajian penelitian; (3) 

Dosen penelaah adalah seorang  Dosen Tetap yang memiliki 

jabatan akademik minimal asisten ahli  dengan kualifikasi 

pendidikan magister (S2). 

6. Tata Tertib Sidang Ujian Sarjana 

 Tahapan pelaksanaan sidang ujian sarjana, 

Mahasiswa yang akan menempuh Sidang Ujian Sarjana 

dianjurkan untuk memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 

minimal 450. Sidang Ujian Sarjana merupakan forum 

tempat Dosen Pembimbing dan Dosen Penelaah 

melaksanakan tugas menguji pengetahuan perikanan 

mahasiswa secara umum yang berkaitan dengan skripsi 

(ujian bersifat komprehensif), bukan untuk melakukan 

koreksi skripsi. Sidang Ujian Sarjana dapat ditempuh jika 
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semua persyaratan administrasi dan akademis sudah 

dipenuhi. Persyaratan, dan alur pelaksanaanya yaitu: (1) 

Telah membayar uang BPP (biaya pelaksanaan 

pendidikan) sampai semester terakhir; (2) Tidak 

mempunyai utang: uang, alat, dan buku ke lembaga yang 

bersangkutan; (3) Telah melengkapi Buku Kemajuan Studi 

(nilai tiap semester dan konsultasi tugas akhir; (4) Telah 

melengkapi Buku Tentamina, yang berisi: persetujuan dari 

pimpinan fakultas, bukti kehadiran pada 15 kali kolokium 

mahasiswa lain yang sekurang-kurangnya 10 kali di 

Program Studi yang bersangkutan, serta telah menghadiri 

ceramah ilmiah yang diselenggarakan oleh FPIK UNPAD, 

minimal 80%-nya; (5) Telah membuat riwayat hidup, foto 

berwarna dan hitam-putih, ringkasan skripsi, dan surat 

kesediaan menguji dari Komisi Pembimbing dan Dosen 

Penelaah; (6) Skripsi telah dikoreksi dan disetujui oleh 

Komisi Pembimbing dan Dosen Penelaah, berdasarkan 

masukan/saran dalam kolokium, serta sudah digandakan 

sebanyak 7 (tujuh) eksemplar dan  sudah  dijilid tebal atau 

hard cover sesuai kebutuhan, dan telah membuat lembaran 

transparansi yang berisi pokok-pokok materi yang  akan 

dipresentasikan sesuai dengan aturan penyajian seminar 

yang berlaku dan disetujui Dosen Pembimbing yang 
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bersangkutan; (8) Telah membuat naskah karya ilmiah 

(ringkasan skripsi) dalam format jurnal dan abstrak dalam 

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Publikasi diserahkan 

dalam bentuk file di dalam CD dan print out; (9) 

Menunjukkan bukti sumbangan buku ke Manager Akademik 

dan Kemahasiswaan. 

Alur Pelaksanaan; (1) Hasil perbaikan draft skripsi 

dikonsultasikan kepada Komisi Pembimbing, setelah 

disetujui dikonsultasikan kepada Tim Dosen Penelaah, agar 

pada waktu Sidang Ujian Sarjana tidak melakukan 

perbaikan skripsi; (2) Setelah skripsi disetujui oleh Komisi 

Pembimbing dan Dosen Penelaah; (3) skripsi  digandakan  

sebanyak  7  (tujuh)  eksemplar  atau  lebih  sesuai dengan 

kebutuhan; (4) Mahasiswa membicarakan waktu dan tempat 

Sidang Ujian Sarjana dengan Komisi Pembimbing dan Dosen 

Penelaah; (5) Bukti persetujuan isi skripsi dan persetujuan 

waktu pelaksanaan sidang ujian sarjana serta penerimaan 

skripsi oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penelaah paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum  pelaksanaan ujian; (6) 

Mahasiswa yang akan sidang ujian sarjana harus 

mendaftarkan diri dan memperlihatkan dan atau 

menyerahkan persyaratan ujian kepada Sub Bagian 

Administrasi Pendidikan sebelum pembuatan surat 
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undangan ujian; (7) Undangan Sidang Ujian Sarjana yang 

ditandatangani oleh Wakil Dekan-I diserahkan oleh SBAP 

kepada Dewan Penguji (Ketua Sidang, Pembimbing, 

Penelaah) paling lambat 5 (lima ) hari sebelum 

pelaksanaannya; (8) Sidang Ujian Sarjana dapat 

dilaksanakan jika dihadiri oleh, Ketua dan Anggota Komisi 

Pembimbing, dan dosen Penelaah; (9) Jika ketidak hadiran 

akibat meninggalkan tugas atau sakit dalam waktu yang 

lebih dari tiga minggu, maka sesuai dengan aturan yang 

berlaku (pada alur pelaksanaan Usulan Riset), dosen yang 

bersangkutan diganti oleh dosen lain yang sesuai dengan 

tugas yang bersangkutan dalam pelaksanaan Ujian Sidang 

Sarjana; (10) Sidang Ujian Sarjana dilaksanakan selama 90-

120 menit, dengan rencana pembagian waktu yang 

digunakan sebagai berikut: Pembukaan oleh Ketua Sidang :  

5-10 menit, Uraian isi skripsi oleh Mahasiswa : 10-15 menit, 

Dosen Penguji yaitu Dosen Penelaah dan Dosen 

Pembimbing (3-4 orang) : 55-75 menit, Penyelesaian 

administrasi, penghitungan nilai, pengumuman keputusan, 

pesan/saran, dan hal-hal lain yang dianggap perlu : 20 

menit. 

 Pelaksanaan urutan penguji yaitu: Dosen Penguji, 

Dosen lainnya (jika ada), Anggota Komisi Pembimbing, Ketua 
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Komisi Pembimbing. Keputusan hasil Sidang Ujian Sarjana: 

Lulus diakhiri dengan yudisium (nilai ujian minimal IP = 2,5). 

Sidang Ujian Sarjana diulang (IP kurang dari 2,5). 

Penilaian dalam Sidang Ujian Sarjana mencakup 

materi, bobot penilaian, nilai mutu, huruf mutu, dan 

keputusan. Materi yang dinilai mencakup isi/materi, 

penarikan kesimpulan. Penilaian ujian lisan mencakup 

materi perikanan/ilmu kelautan secara  umum: 

penguasaan materi/kecakapan menanggapi masalah dan 

pengetahuan factual. Penilaian pada Sidang Ujian Sarjana: 

a. Komisi Pembimbing :  rata-ratanya x 60% 

b. Dosen Penelaah :  rata-ratanya x 40% 

c. Hasil penghitungan nilai mutu dikonversikan ke huruf 

mutu A, B, C, dan TL, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Tidak Lulus (TL) dengan nilai mutu kurang dari 2,50 . 

Huruf Mutu:  

A = 3,21-4,00 

B  =  2,76-3,20 

C  =  2,50-2,75 

Dengan pembulatan sebagai berikut: 0,000-0,555 

pembulatan ke bawah, dan 0,556-0,999 p embulatan ke atas. 

(1) Mahasiswa yang Tidak Lulus: Mahasiswa dapat 
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menempuh maksimal 3 (tiga) kali ujian dengan interval 

waktu yang ditentukan oleh Sidang Ujian Sarjana, 

berdasarkan nilai yang dicapai pada saat itu. Diluar 

ketentuan tersebut mahasiswa dinyatakan DO (drop out). 

Yudisium 

Penilaian  prestasi  mahasiswa  dihitung  

berdasarkan  penggabungan  nilai ujian pra dan hasil 

Sidang Ujian Sarjana: 

a. Pra komprehensif mencakup jumlah SKS yang telah 

lulus serta nilai mutunya, termasuk PKL dan KKN. 

b. Hasil sidang ujian sarjana adalah hasil konversi pada 

butir 3.4.2 B dengan kreditnya sebesar 5 SKS. 

c. Prestasi mahasiswa dinyatakan dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK), yaitu: IPK = (Jumlah total 

nilai mutu) : (jumlah total SKS), dengan predikat: 

1) Dengan  Pujian,  IPK-nya  3,51-4,00  dengan  

maksimum studi  5 (lima) tahun (masa studi 4 th 

ditambah 1 th), tanpa nilai C dan hasil skripsi di 

publikasikan dalam bentuk jurnal internasional 

bereputrasi atau jurnal nasional terakreditasi. 

2) Sangat Memuaskan, IPK-nya 2,76-3,50 maksimum 

studi 5 (lima) tahun, 

3) Memuaskan, IPK-nya 2,00-2,75 dengan masa studi 
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kurang dari 5 tahun 

d. Berita Acara dibuat sebagai laporan keputusan Sidang 

Ujian Sarjana dan nilai akhir yang diperoleh 

Mahasiswa. Berita Acara ditandatangani oleh Ketua 

Sidang/ Ketua Komisi Pembimbing, dan mahasiswa 

yang bersangkutan. 
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IX. SANKSI AKADEMIK 

A. Pengertian Sanksi Akademik 

Sanksi Akademik dapat berupa peringatan akademik 

dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi 

diusulkan/ diajukan oleh program studi/ fakultas dan 

diputuskan oleh Rektor. 

B. Peringatan Akademik 

Peringatan akademik berbentuk surat dari Wakil 

Dekan Iyang ditujukan kepada orang tua/ wali untuk 

memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik 

mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. Hal ini 

dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak 

mengalami pemutusan studi. 

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa 

yang pada akhir semester dua dan semester – semester 

sesudahnya memiliki IPK di bawah 2.00 dan atau jumlah 

tabungan sks kurang dari 50% dari total sks yang 

seharusnya ditempuh. 

Peringatan akademik karena kelalaian admnistratif 

dikenakan kepada mahasiswa yang melalaikan kewajiban 

administratif (tidak melakukan pendaftaran/ pendaftaran 

ulang dsb.) untuk satu semester. 
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C. Pemutusan Studi 

Dengan ditetapkannya Pemutusan Studi berarti 

mahasiswa dikeluarkan dari Universitas Padjadjaran 

karena prestasi akademiknya tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, kelalaian administratif, dan/ atau 

kelalaian mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Laporan kondisi mahasiswa yang harus diberikan 

peringatan akademik sebagai akibat melakukan kelalaian, 

dilampiri bukti prestasi akademik dan/ atau bukti 

kelalaian : 

a. Surat  Peringatan   kepada  mahasiswa   yang  

bersangkutan   dari  Pimpinan Fakultas (Dekan/ WD 

1); 

b. Surat Permohonan Pertimbangan atas mahasiswa yang 

melalukan pelanggaran hukum dari Pimpinana 

Fakultas (Dekan/ WD 1) kepada Senat Fakultas; 

c. Surat Keputusan melanggar/ tidak melanggar hukum 

atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari Senat 

Fakultas; 

d. Surat Permohonan Pemutusan Studi atas nama 

mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas 

(Dekan/ WD 1) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/ 

WR 1); 
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e. Surat Persetujuan/ Penolakan Pemutusan Studi 

mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan 

Universitas (Rektor/ WR 1); 

f. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh 

mahasiswa yang bersangkutan selama di Universitas 

Padjadjaran, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas 

(Dekan/ WD 1). 

Pemutusan studi dikenakan pada mahasiswa yang 

mengalami salah satu kondisi di bawah ini : 

a. Pada akhir semester IV memiliki : 

1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2.00 dan/ 

atau 

2) Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang 

memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 

48 sks 

b. Pada akhir semester VI memiliki : 

1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2.00 dan/ 

atau 

2) Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang 

memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 

72 sks 

c. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang telah 

ditetapkan 
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Pemutusan studi karena kelalaian administratif 

dikenakan kepada mahasiswa yang menghentikan studi 

dua semester berturut – turut atau dalam waktu berlainan 

tanpa ijin rektor. Pemutusan studi karena kelalaian 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dikenakan kepada 

mahasiswa yang telah mendaftar atau mendaftarkan 

kembali secara administratif, tetapi : 

a. Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada 

semester I dan/ atau II tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

b. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar 

mengajar) dua semester berturut turut atau secara 

terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan/ 

atau 

c. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata 

kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua 

semester berturut-turut atau terpisah, tanpa alasan 

yang dapat dibenarkan. 

D. Sanksi Akademik Lain 

Sanksi lain dikenakan kepada mahasiswa yang telah 

melakukan pendaftaran atau pendaftaran kembali secara 

administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar 

mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan yang 
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dapat dibenarkan, baik yang tidak mengisi KRS maupun 

yang mengisi KRS tetapi mengundurkan diri setelah lewat 

batas waktu perubahan KRS. 

a. Mahasiswa yang telah mendaftarkan secara 

administratif pada semester I dan/atau semester II, 

baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan 

belajar mengajar maupun sama sekali tidak mengisi 

KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap 

mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan 

studi. 

b. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau 

mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi 

tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar 

mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, 

dikenakan sanksi berikut : 

c. Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Wakil 

Dekan I agar tidak mengulangi lagi; 

d. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam 

batas waktu maksimal penyelesaian studi; 

e. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada 

semester berikutnya maupun pada semester lain, 

mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 

f. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau 
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beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu 

perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan 

dikenakan sanksi akademik berikut : 

(1) Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak 

lulus (diberi huruf mutu E); 

(2) Huruf mutu E tersebut digunakan dalam 

penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 

(3) Diberi peringatan secara tertulis oleh Wakil Dekan 

I agar tidak mengulangi kembali; 

(4) Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam 

batas waktu maksimal penyelesaian studinya; 

(5) Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada 

semester berikutnya maupun semester yang lain, 

mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 

E. Sanksi Pelanggaran 

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah 

dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenai sanksi 

khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan 

diserahkan kepada yang berwajib. 

Adapun jenis pelanggaran tersebut adalah seperti di bawah 

ini : 
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a. Pelanggaran Hukum. 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, 

baik yang berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan 

obat, narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan 

minuman keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan 

bersalah secara hukum oleh pengadilan, akan dikenakan 

sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi 

oleh Rektor sesuai dengan putusan tersebut. 

b. Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi. 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika 

moral, profesi (memeriksa pasien/ klien tanpa supervisi, 

membocorkan rahasia jabatan dsb), memalsukan tanda 

tangan dan sejenisnya, akan dikenai sanksi berupa 

skorsing oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh 

Rektor. 

c. Pelanggaran Etika Akademik, 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika 

akademik, antara lain : menyontek, menjiplak (makalah, 

laporan, tugas akhir, skripsi,  tesis, disertasi, dsb), 

membocorkan soal dan sejenisnya akan dikenai sanksi 

berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi. 
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F. Sanksi Lain 

Sanksi lain meliputi kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa di lingkungan kampus yang termasuk 

kejahatan atau pelanggaran dan diancam pidana. 

a. Tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di 

dalam maupun di luar lingkungan kampus yang 

menimbulkan kerusakan barang milik orang lain dan 

atau korban luka-luka dapat dikenakan ketentuan 

Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan Pasal 

351 KUHP tentang penganiayaan. 

b. Ketentua dalam Pasal 406 dan 351 KUHP juga dapat 

dikenakan terhadap aktivitas unjuk rasa yang tidak 

tertib dan menimbulkan kerusuhan sehingga 

mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik 

orang lain dan atau korban luka-luka. 

c. Minum minuman keras baik di dalam maupun di luar 

lingkungan kampus yang mengganggu keamanan 

umum dapat dikenakan Pasal 492 KUHP tentang 

pelanggaran keamanan umum. 

d. Menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri 

maupun memberikan narkotika kepada orang lain di 

dalam maupun di luar kampus dikenakan Pasal 84 dan 

85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 
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 Menggunakan atau mengedarkan atau secara tanpa 

hak memiliki atau membawa psikotropika dan atu tidak 

melaporkan adanya penyalahgunaan dan/ atau 

kepemilikan psikotropika secara tidak sah dikenai Pasal 

59 ayat (1), Pasal 62 dan Pasal 65 UU No. 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika. 
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X.  SARANA DAN PRASARANA 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD saat ini 

menggunakan 5 (lima) buah gedung, yaitu Gedung 1 

(dekanat), Gedung 2, Gedung 3, Gedung 4 (ex-Pertanian), 

dan gedung ex-Pedca. Gedung 1, 2, dan 3 terletak dalam 

satu bentangan lahan seluas 4.000 m2. Gedung 4 berada 

di kompleks Fakultas Pertanian dan saat ini masih 

berfungsi sebagai Gedung Laboratorium. Gedung 4 terdiri 

atas 3 (tiga) lantai, lantai 1 seluas 211,71 m2, lantai 2 

seluas 285,86 m2, dan lantai 3 seluas 320,00 m2. 

Sementara itu, Gedung ex- Pedca pada saat ini masih 

berfungsi untuk perkuliahan. Gedung ex-Pedca ini terdiri 

atas 2 (dua) lantai, lantai 1 seluas 166,04 m2 dan lantai 2 

seluas 166,40 m2. 

Adapun Laboratorium Utama yang tersedia di Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan meliputi : 

1. Laboratorium Akuakultur 

2. Laboratorium Kualitas Air 

3. Laboratorium Pengolahan Hasil Perikanan 

4. Laboratorium Hatchery dan Kolam Percobaan 

5. Laboratorium Ilmu dan Teknologi Kelautan 

6. Laboratorium Bioteknologi Terpadu 
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7. Laboratorium Pusat Data dan Komputer 

Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana 

pendidikan offline dan on line, perpustakaan, asrama, 

keagamaan,olahraga, kesehatan,pelayanan terpadu, layanan 

umum dan layanan transportasi, yaitu sebagai berikut: (1) 

Learning in Virtual Environment Universitas Padjadjaran 

(LIVE Unpad) dengan alamat website 

http://live.unpad.ac.id, (2)  Bale Atikan atau Unpad Training 

Center di Jalan Ir. H. Djuanda (Dago) No.4, Bandung sebagai 

tempat kegiatan praktek industri pariwisata yang meliputi 

hotel, ruangan seminar, restoran dan cafe, (3) ruang kuliah 

offline, (4) ruang dosen,(5) ruang administrasi, (6) ruang 

unit kegiatan kemahasiswaan, (7) ruang laboratorium, (8) 

mushola, (9) taman, (10)  Klinik Padjadjaran Jatinangor, (12) 

Stadion Jati Padjadjaran, (13) ATM Center, (14) Pusat 

Layanan Terpadu, (14) Unit Layanan Konseling di 

Universitas Padjadjaran (15) Asrama Balai Wilasa, (16) 

Transportasi angkutan dalam kampus, (16) Center of 

Information Scientific, Research and Library ( CISRAL), . 

Selain itu Fakultas juga menyediakan laboratorium 

lapangan yakni Marine Station yang terletak di Pelabuhan 

Bojong Salawe Kabupaten Pangandaran, laboratorium alam 

di Pulau Biawak Kabupaten Indramayu serta Keramba 

http://live.unpad.ac.id/
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Jaring Apung laut di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan 

praktikum dilakukan juga dengan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) di sektor Pariwisata Bahari secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan. 
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XI. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

A. Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh staf 

pengajar (dosen) merupakan salah satu kegiatan dari 

Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan riset yang 

dilakukan didanai dari beberapa sumber antara lain: PUPT 

Dikti, BOPTN, dan Mandiri 

Pedoman pelaksanaan penelitian yang dibiayai oleh 

Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) dan lembaga lain 

diterbitkan oleh lembaga yang bersangkutan dengan 

persyaratan dan ketentuan yang ditentukan lembaga 

tersebut. Dalam rangka menjaring semua informasi 

tentang penelitian yang dilakukan maka setiap dosen yang 

akan dan telah melakukan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat diwajibkan melaporkan proposal atau laporan 

penelitiannya kepada Wakil Dekan I FPIK melalui staf 

bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Bagi 

dosen yang mendapatkan dana penelitian diwajibkan 

menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar 

akademik yang diselenggarakan oleh fakultas maupun 

lembaga lain yang relevan, dan untuk itu dosen harus 

mendaftar kepada WD I melalui staf bidang Seminar 

Akademik. 
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Kegiatan penelitian dosen ini telah terintegrasi 

dengan penelitian tugas akhir yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa tingkat akhir. Topik penelitian berada di 

wilayah kajian Pengembangan Bioekoregion Jawa Barat 

yang meliputi : (1) proses produksi perikanan budidaya, 

perikanan tangkap; (2) pengolahan produk perikanan dan 

kelautan; ( 3 )  konservasi dan ekologi; (4) bioteknologi 

perikanan dan kelautan; (5) hidro-oseanografi; (6) kajian 

sosial ekonomi perikanan dan kelautan. 

Pembangunan bioekoregion merupakan pendekatan 

pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam 

secara terintegrasi antara aspek sosial ekonomi dan 

manajemen pengelolaan sumber daya alam, dan konservasi. 

Tujuannya adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya 

alam dan biodiversity agar mampu mendukung kehidupan 

secara berkelanjutan. 

B. Kegiatan Pengabdian Masyarakat 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) yang 

dilakukan oleh dosen Program Studi Ilmu Kelautan 

dilaksanakan sebagai penyempurna Tri Dharma perguruan 

tinggi. Kegiatan PKM juga dilaksanakan melalui kolaborasi 

dengan mahasiswa secara sinergi dan berkelanjutan 

dalam bentuk kegiatan KKNM.  
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C. Kerjasama 

Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai 

kalangan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 

Pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama adalah lembaga-

lembaga yang relevan dengan bidang keilmuan dan atau 

lembaga yang dapat bekerjasama dalam pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengajuan 

kerjasama dapat dilakukan oleh pihak FPIK atau pihak lain 

yang berinisiatif. PIC tiap kerjasama dapat ditunjuk oleh 

Fakultas. Pembuatan nota kerjasama dilakukan oleh WD I 

melalui staf bagian kerjasama dan disetujui oleh dekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


