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SURAT KEPUTUSAN 

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

Nomor : 203/UN8.1.27/SP/2020 

Tentang : 

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Fakultas 

Perikanan dan Kelautan  Universitas Lambung Mangkurat perlu adanya Peraturan 

Akademik; 

  2. Bahwa Peraturan akademik berisi pedoman dasar yang dipakai sebagai rujukan dalam 

menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam Proses Belajar Mengajar di Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat; 

  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan 

Peraturan Akademik Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat 

dengan Surat Keputusan Dekan. 

    

Mengingat : 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

Undang-Undang Nomor 2005 tentang Guru dan Dosen;  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;  

Keputusan Mendiknas Nomor 232 Tahun 2000 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 

43 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 

tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

  10. 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Keputusan Rektor Univ. Lambung Mangkurat Nomor 178/UN8/KU/2012 tentang 

Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Penandatanganan Surat Keputusan Kegiatan pada 

Pasca Sarjana, Fakultas, Rektorat, Lembaga dan UPT di lingkungan Univ. Lambung 

Mangkurat; 

Keputusan Rektor Univ. Lambung Mangkurat No. 1177/UN8/KP/2019 tanggal                        

25 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan  

Universitas Lambung Mangkurat periode 2019-2023; 

Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Akademik dan Kemahasiswaaan Program Sarjana, Vokasi dan Profesi 

Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019. 

 

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Program Revitalisasi Bidang Ilmu oleh Forum Pimpinan Perguruan 

Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) Tahun 2015 

2. Hasil Rapat Senat Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM tanggal 3 Maret 2019 dan                 

28 Januari 2020. 
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MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN  DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TENTANG 

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2020 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di 

jalur pendidikan sekolah. 

2. Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang mendasari lulusannya dengan pendalaman dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Fakultas Perikanan dan Kelautan adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan 

dan melaksanakan pendidikan akademik dan professional dalam cabang ilmu pengetahuan dan 

teknologi perikanan dan kelautan. 

4. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan 

professional dalam cabang ilmu pengetahuan teknologi perikanan dan kelautan. 

5. Program studi adalah kesatuan belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan 

professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat 

menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 

pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.  

7. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

8. Team Teaching adalah salah satu metode pengajaran dalam suatu mata kuliah yang dilakukan oleh 

lebih dari seorang dosen.  Pengajaran dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan oleh dua 

hingga enam orang dosen. 

9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar,  dan belajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Lambung Mangkurat. 

10. Sivitas akademika Fakultas Perikanan dan Kelautan adalah satuan yang terdiri atas dosen dan 

mahasiswa pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 

11. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban 

kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam sejumlah 

satuan kredit. 

12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 12 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan 

terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan 

penilaian. 

13. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester 

Genap dan Semester Gasal tahun akademik berikutnya. 
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14. Satuan kredit semester, selanjutnya disebut SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 

belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 

(satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-

masing diiringi oleh sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 (satu) sampai 

2 (dua) jam kegiatan mandiri. 

15. Praktik Magang adalah kegiatan di luar institusi dalam rangka perluasan wawasan yang berkaitan 

dengan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan keilmuan di program studi masing-

masingdalam kurun waktu tertentu. 

16. Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui penerapan satu atau beberapa teknologi praktis.  

17. Praktik Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan 

melalui pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

18. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 

dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. 

19. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa diakhir studinya yang disusun berdasarkan hasil 

penelitian atau riset secara mandiri.  

20. Program regular adalah program program pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Fakultas 

Perikanan dan Kelautan yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang 

telah memperoleh izin penyelengaraan dari pemerintah.  

 

BAB II 

TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI 

Pasal 2 

Tujuan diselenggarakannya pendidikan di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung 

Mangkurat adalah sebagai berikut: 

 

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bersemangat 

ilmiah, profesional, mempunyai keahlian/keterampilan sehingga berdaya saing tinggi, serta memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam menerapkan dan mengembangkan IPTEK untuk menjawab tantangan 

kebutuhan pembangunan. 

2. Meningkatkan kemampuan Fakultas dalam penyelenggaraan program Pendidikan Tinggi yang 

bermutu, efektif dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat; 

3. Menghasilkanlulusanyang bersemangat ilmiah, professional, mempunyai keahlian sesuai 

kompetensinya dan berdaya saing tinggi, serta memiliki kinerja yang tinggi dalam menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya guna menanggulangi berbagai 

permasalahan di masyarakat;  

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah (tingkat nasional dan 

internasional) guna menghasilkan berbagai kekayaan intelektual dan inovasi baru;  

5. Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat. 

6. Meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

kegiatan professional dengan Pemerintah, swasta dan badan-badan lain pada tingkat regional, nasional 

maupun internasional; 
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7. Membangun, mengembangkan, dan memelihara nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat pada sektor 

Perikanan dan Kelautan;   

8. Mendorong isu lingkungan lahan basah sebagai Program Unggulan dan meningkatkan penguatan 

Program Studi. 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 

Pasal 3 

Jenis Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat 

adalah pendidikan akademik Program Sarjana (S1): 

1) Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan 

(1) Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP) 

2) Jurusan Budidaya Perairan 

(1) Program Studi Budidaya Perairan (BP)  

3) Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP)  

(1) Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP)  

(2) Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP)  

(3) Program Studi Agrobisnis Perikanan (ABP) 

4)  Jurusan Ilmu Kelautan 

(1) Program Studi Ilmu Kelautan  

Pasal 4 

Bahasa Pengantar 

1. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.  

2. Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sejauh diperlukan dalam penyampaian 

pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan.  

Pasal 5 

Tahun Akademik 

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan kalender akademik Universitas 

Lambung Mangkurat. 

2. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan 

Juni. 

3. Tahun akademik sebagaimana dimaksud  pada ayat 1 dan ayat 2 dibagi dalam dua semester, yaitu 

semester gasal dan semester genap.  Masa antara tanggal 1 September sampai dengan 31 Januari 

disebut dengan semester gasal dan masa antara 1 Februari sampai dengan 30 Juni disebut dengan 

semester genap.  Masa antara tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus merupakan semester antara. 

4. Setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat 3 masing-masing dapat terdiri atas 14 (empat belas) 

sampai dengan 16 (enam belas) minggu yang dapat dipergunakan untuk proses belajar berupa 

perkuliahan, termasuk minggu tenang (pekan teduh) dan ujian-ujian.  Tiap semester dipisahkan oleh 

masa libur selama dua hingga empat minggu. 
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Pasal 6 

Sistem Pendidikan 

Sistem pendidikan yang dianut adalah sistem Satuan Kredit Semester (SKS). 

 

BAB IV 

SISTEM SATUAN KREDIT SEMESSTER DAN BEBAN STUDI 

Pasal 7 

Nilai Kredit Semester 

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah. 

1. Nilai kredit semester untuk perkuliahan.  

Nilai kredit semester ditentukan  berdasarkan atas beban  yang meliputi 3 macam  kegiatan  per 

minggu. 

Ekivalensi  satu  kredit semester adalah : 

a. Untuk mahasiswa (dihitung  per  minggu per semester), meliputi:  

1) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya 

perkuliahan.  

2) 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak 

terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya membuat pekerjaan rumah dan 

penyelesaian soal-soal. 

3) 60 (enam puluh) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan 

mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain suatu tugas 

akademik, misalnya membaca buku referensi, mengkaji bahan-bahan dalam buku Wajib dan 

sejenisnya. 

b. Untuk dosen (per minggu per semester) meliputi: 

1) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.  

2) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan & evaluasi kegiatan akademik  

3) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.  

2. Nilai kredit semester untuk seminar dan sejenisnya. 

Untuk menyelenggarakan seminar dan yang sejenisnya, mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian 

pada suatu forum. Untuk 1 (satu) kredit semester sama dengan 60 (enam puluh) menit acara tatap 

muka dalam seminar per minggu per semester di mana satu kali diantaranya sebagai penyaji.  

3. Nilai kredit semester untuk praktikum laboratorium. 

Satu kredit semester sama dengan beban di laboratorium selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam per 

minggu per semester.  

4. Nilai kredit semester untuk kerja lapangan/ praktek lapangan / pengalaman lapangan / magang.  

Satu kredit semester sama dengan beban tugas lapangan sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) jam per 

minggu per semester.  

5. Nilai kredit untuk penelitian, penyusunan skripsi dan sejenisnya.  

Satu kredit semester sama dengan beban tugas penelitian sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam per 

hari selama satu bulan dan 1 (satu) bulan dianggap setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.  
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Pasal 8 

Beban Studi 

1. Dalam  menentukan  beban studi untuk satu semester harus diperhatikan kemampuan individu. Indeks 

Prestasi (IP) yang didapat pada semester yang lalu (S-1), dipergunakan untuk menghitung jumlah sks 

yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya (S). 

Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah dari perkalian  nilai kredit mata kuliah yang diambil (K) dengan 

nilai  masing-masing  mata kuliah (N) dibagi oleh jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil (K) 

atau dengan rumus  

 
2. Untuk mahasiswa baru pada semester I, beban studi maksimal ditentukan lebih dahulu, yaitu 19 sks. 

3. Beban studi setiap program dan jumlah semester  pada tingkat Sarjana (S1) paling sedikit adalah                 

144 sks  dan ditempuh maksimal selama 7 tahun. 

4. Program S1 bukan merupakan lanjutan dari Program S0, tetapi mahasiswa yang telah menyelesaikan 

program diploma dapat  mengambil jalur strata  1 (satu) pada program regular maupun non regular 

yang  persyaratan  alih kreditnya diatur oleh masing-masing  program studi, sesuai peraturan 

universitas  

5. Penyelesaian Program S1 adalah melalui jalur skripsi.  

 

BAB V 

KURIKULUM 

Pasal 9 

Penetapan Kurikulum 

1. Kurikulum dirancang untuk mencapai kompetensi yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi 

pendukung dan kompetensi lainnya, termasuk pengembangan kepribadian dan keterampilan 

berperilaku (softskill). 

2. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Lambung Mangkurat dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

3. Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia,  yang  selanjutnya  disingkat KKNI, adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang  dapat  menyandingkan,   menyetarakan,  dan  

mengintegrasikan antara  bidang  pendidikan  dan  bidang  pelatihan  kerja serta pengalaman  kerja  

dalam  rangka  pemberian  pengakuan  kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai 

sektor. 

4. Kurikulum yang diberlakukan didasarkan kepada hasil lokakarya ditingkat Fakultas dengan 

berpedoman pada Hasil Kegiatan Revitalisasi Bidang Ilmu oleh Forum Pimpinan Perguruan Tinggi 

Perikanan dan Kelautan Indonesia yang diselenggarakan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia 

pada rentang waktu tahun 2015. 
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5. Kurikulum yang diberlakukan didasarkan kepada hasil lokakarya ditingkat Fakultas dengan 

berpedoman pada Hasil Kegiatan Revitalisasi Bidang Ilmu oleh Forum Pimpinan Perguruan Tinggi 

Perikanan dan  Kelautan Indonesia yang diselenggarakan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia 

pada rentang waktu tahun 2015. 

6. Kurikulum  program  studi/jurusan  pada Fakultas Perikanan dan Kelautan ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat. 

7. Peninjauan kurikulum dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan 

perkembangan dan kebutuhan stakeholder, kecuali ada hal-hal yang luar biasa.  

 

Pasal 10 

Silabi, RPS dan RPM 

Untuk kebulatan Program Studi, disusun komposisi mata kuliah dan kurikulum yang disertai dengan 

rincian tiap mata kuliah (silabi), yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana 

Pembelajaran Mingguan (RPM) dan Buku Ajar sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman. 

 

BAB VI 

PENAWARAN MATA KULIAH 

Pasal 11 

Mekanisme Penawaran Mata Kuliah 

1. Penawaran mata kuliah didasarkan atas kurikulum masing-masing Program Studi Fakultas Perikanan 

dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat.  

2. Penawaran mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah yang berhubungan satu sama lain.  

3. Penawaran mata kuliah dikaitkan dengan jenis semester, dan ditawarkan secara tetap (tidak berubah 

dalam penawaran setiap semester).  

4. Jadwal kuliah dikeluarkan satu bulan sebelum konsultasi rencana studi  

5. Fakultas dapat menyelenggarakan Program Perkuliahan Semester Antara (PSA). 

6. Sebagai petunjuk disusun buku pedoman untuk pengambilan mata kuliah yang ditawarkan.  

Pasal 12 

Perkuliahan Semester Antara 

1. Perkuliahan Semester Antara (PSA) adalah  program semester pendek yang dilaksanakan pada 

semester antara dengan tujuan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa yang berprestasi tinggi, 

membantu mahasiswa yang masa studinya hampir habis dan  meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif 

(recourse).  

2. Mahasiswa berprestasi tinggi adalah mahasiswa dengan IPK > 3,00 dan diharapkan dapat 

menyelesaikan studinya dalam waktu 4,0 tahun 

3. PSA dibuka untuk semua mata kuliah  jika ada dosen  pengampu  yang  bersedia  mengajar. 

4. Mahasiswa yang masa studinya hampir habis adalah mahasiswa yang masa studinya sudah mencapai 

10 semester. 
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5. Persyaratan penyelenggaraan PSA mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Lambung 

Mangkurat. 

 

 

BAB VII 

KEPENASEHATAN 

Pasal 13 

1. Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Lambung Mangkurat.  

2. Dosen Penasehat Akademik berkewajiban membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap 

semester dan memecahkan masalah-masalah bidang akademik yang dihadapinya.  

3. Untuk membantu mahasiswa memecahkan masalah-masalah bidang non-akademik yang dihadapinya, 

Fakultas membentuk Biro Bimbingan dan Konseling. 

4. Setiap mahasiswa baru ditetapkan Dosen Penasehat Akademiknya (PA) sesuai dengan Prodi masing-

masing dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 

5. Jika Dosen PA berhalangan dalam waktu yang lama (tugas belajar, sakit)  Ketua Program Studi dapat 

mengusulkan Dosen PA pengganti. 

 

BAB VIII 

PERKULIAHAN 

Pasal 14 

Mekanisme Perkuliahan 

1. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk:   kelas (tatap muka), e_Learning dan atau  praktikum 

2. Perkuliahan kelas (tatap muka) setiap mata kuliah diberikan 14 - 16 kali per semester, termasuk 

evaluasi.  

3. Perkuliahan tatap muka dilaksanakan setiap hari kerja dari pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 

18.00 Wita.  

4. Jadwal jam kuliah dan praktikum (laboratorium dan atau lapangan) diatur sesuai dengan kebutuhan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat.  

Pasal 15 

Dosen Pengampu 

1. Dosen pengampu mata kuliah adalah Sarjana Perikanan dan Kelautan & Non Sarjana Perikanan dan 

Kelautan. 

2. Dosen Non Sarjana Perikanan dan Kelautan diprioritaskan mengajar pada Kelompok Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian (MPK) dan dapat dipertimbangkan untuk mengajar Kelompok Mata 

Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) atas pertimbangan dari rapat jurusan dan atau program 

studi.  

3. Dosen pengampu harus memiliki keahlian/kompetensi keilmuan yang sesuai dengan mata kuliah yang 

diampunya. Bilamana hal tersebut tidak memungkinkan maka mata kuliah dapat diasuh oleh seorang 
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dosen dengan melihat pengalaman yang dimiliki oleh yang bersangkutan serta dinilai layak oleh rapat 

jurusan/program studi.  

4. Dosen pengampu yang berasal dari luar fakultas (dosen luar biasa) dimungkinkan sepanjang keahlian 

yang dibutuhkan tidak tersedia di fakultas, atau untuk membina hubungan antar institusi, dengan tetap 

memperhatikan keahlian/kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan  

a) Sistem pengampuan mata kuliah program studi menggunakan Team Teaching yang terdiri dari 

seorang ketua/ koordinator dan maksimal 3 (tiga) orang anggota dan untuk mata kuliah kelas 

parallel diampu oleh seorang ketua/koordinator dan maksimal 5 (lima) orang anggota dengan 

memperhatikan jenjang tingkat jabatan akademik. 

b) Ketua Tim Pengampu Mata Kuliah sekurang-kurangnya: 

i. mempunyai jabatan akademik Lektor 

ii. mempunyai kompetensi keilmuan yang sesuai dengan MK yang diampu 

5. Mata kuliah yang diikuti oleh lebih dari satu program studi, tetapi tidak oleh semua program studi, 

pengampunya adalah dosen dari program studi dimana mata kuliah tersebut berada, dan tidak menutup 

kemungkinan mengambil dari program studi lain yang mahasiswanya mengambil mata kuliah tersebut. 

6. Dosen pengampu sesuai kompetensi ditetapkan oleh jurusan/program studi masing-masing.  

7. Dosen pengampu Mata Kuliah Program Studi di tetapkan oleh program studi melalui rapat prodi dan 

dosen pengampu mata kuliah dasar (Fakultas) ditetapkan oleh fakultas berdasarkan usulan dari 

program studi. 

Pasal 16 

Kewajiban Dosen Dalam Perkuliahan 

1. Pada setiap awal semester dosen/tim  pengampu  mata  kuliah wajib menyampaikan rencana 

perkuliahan-nya (Rencana Pembelajaran Semester/RPS dan Rencana Pembelajaran Mingguan/RPM) 

kepada program studi, jurusan, fakultas dan mahasiswa.  

2. Pada setiap kegiatan perkuliahan dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa, menandatangani 

daftar hadir khusus dosen, dan mengisi materi yang diberikan  

3. Selesai melaksanakan perkuliah, dosen pengampu dibantu oleh coordinator mata kuliah mengumpul 

daftar hadir kepada operator yang ditunjuk fakultas agar daftar hadir dapat diinput ke SIA. 

4. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 14 kali tatap muka dari keseluruhan kuliah yang 

diwajibkan dalam semester  yang bersangkutan sebagai syarat untuk dapat melaksanakan ujian akhir 

semester. 

5. Dosen wajib memenuhi perkuliahan dan jadwal yang sudah ditetapkan fakultas. Jika karena suatu hal 

kegiatan  perkuliahan  tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dosen wajib menyepakati 

penggantian/perubahan kuliah dengan mahasiswa dan memberitahukannya kepada Sub. 

BagianAkademik. 

6. Untuk mata kuliah yang diasuh oleh team teaching, Ketua Tim wajib mengatur alokasi perkuliahan 

antar anggota dengan memperhatikan azas proporsionalitas. 

7. Untuk mata kuliah kelas parallel diampu oleh dosen yang sama pada setiap kelas (kelas A, kelas B dan 

kelas C) sehingga materi kuliah maupun sistem evaluasi perkuliahan yang diberikan tidak berbeda 

antar kelas parallel.  Sistem pengajaran dan evaluasi dikoordinasikan di dalam Team Teaching yang 

bersangkutan. 

8. TeamTeaching wajib melaksanakan UTS dan UAS serta memberikan Tugas (mandiri dan terstruktur)  
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Pasal 17 

Kewajiban Mahasiswa Dalam Perkuliahan 

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, praktikum dan kegiatan akademik lainnya sesuai 

dengan rencana studinya secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku di 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 

2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan  perkuliahan  minimal 80% dari perkuliahan yang. diberikan oleh 

dosen yang bersangkutan yang merupakan satu kebulatan akademik.  

3. Mahasiswa wajib menyelesaikan 100% tugas praktikum, pembuatan paper/makalah, laporan dan atau 

tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dosen.  

4. Mahasiswa yang sakit atau  yang secara resmi memperoleh tugas baik dari fakultas, universitas 

maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dilakukan pada masa perkuliahan, ketidak 

hadirannya dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah  minimal hadir pada acara perkuliahan. 

Untuk dapat mengikuti ujian akhir suatu mata kuliah, mahasiswa yang bersangkutan harus sudah 

mengikuti perkuliahan minimal hadir 60% dari pelaksanaan perkuliahan.  

5. Ketentuan-ketentuan mengenai alasan ketidak hadiran yang diperbolehkan diatur dalam pedoman 

tersendiri. 

Pasal 18 

Ujian Akhir Semester 

1. Jadwal ujian akhir semester disusun sesuai dengan kalender akademik universitas.  

2. Pengelola ujian akhir semester adalah suatu panitia atau tim koordinasi yang penetapannya melalui 

Surat Keputusan Dekan. 

3. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pasal 17 di atas tidak diperkenankan mengikuti ujian. 

4. Boleh tidaknya mahasiswa  mengikuti ujian akhir semester ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi 

kehadiran yang diinput pada SIMARI.  

5. Hasil penilaian ujian oleh team teaching yang bersangkutan harus di input ke Sistem Informasi 

Akademik Universitas Lambung Mangkurat oleh Koordinator tim dalam satu kelompok mata kuliah 

dalam rentang waktu yang terjadwal di dalam kalender akademik Universitas Lambung Mangkurat. 

6. Anggota team teaching menyerahkan nilai kepada Koordinator Tim selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

sebelum batas waktu akhir input nilai. 

7. Jika dosen anggota tidak menyerahkan nilai akhir kepada ketua team teaching sampai batas waktu 

yang ditentukan, maka dosen  ketua tim berhak mengeliminir nilai dosen anggota, dan dalam proses 

input nilai ke sistem, ketua tim hanya  menggunakan  nilainya dan atau ditambah dengan nilai anggota 

tim lainnya yang menyerahkan nilai kepada ketua tim. 

8. Jika ketua team teaching sampai batas waktu yang ditentukan oleh fakultas tidak menyerahkan nilai 

akhir dan hanya ada nilai anggota, maka anggota langsung menginput nilainya ke dalam sistem  

melalui bantuan operator SIMARI fakultas. 

9. Dosen pengampu wajib memberikan nilai minimal C bagi mahasiswa yang memprogram mata kuliah 

ketiga kalinya atau memprogram ulang kedua kalinya setelah memenuhi persyaratan perkuliahan. 

10. Jika satu tim (baik ketua maupun anggota)  dalam suatu mata kuliah tidak menyerahkan nilainya 

sampai batas waktu yang ditentukan pada kalender akademik, maka sistem akan memberikan nilai B 

bagi seluruh peserta mata kuliah yang bersangkutan. 
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Pasal 19 

Praktikum 

 

1. Praktikum  mata kuliah merupakan bagian dari kegiatan yang tidak terpisahkan dari suatu mata kuliah.  

2. Praktikum  terdiri dari praktikum laboratorium dan atau praktikum lapangan. Penentuan apakah suatu 

mata kuliah melaksanakan salah satu dari dua jenis praktikum tersebut sesuai dengan kurikulum yang 

ditetapkan. 

3. Praktikum laboratorium dilaksanakan di laboratorium yang sesuai dengan masing - masing mata 

kuliah. 

4. Praktik Lapang mata kuliah program studi dikelola oleh program studi yang bersangkutan. 

5. Pelaksanaan Praktik Lapang mata kuliah dasar dikelola oleh dosen pengampu mata kuliah yang 

bersangkutan dan pelaksanaannya diikutsertakan kepada Praktik Lapang mata kuliah prodi. 

 

 

BAB IX.  TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

Pasal 20 

Praktik Kerja Lapang (PKL), Magang, Praktik Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 

  

1. Setiap prodi boleh memilih kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL), Magang, atau Praktik Pengabdian 

kepada Masyarakat (PKM) sesuai dengan kurikulum masing-masing. 

2. Pelaksanaan selama 5 minggu, yang dilaksanakan pada saat libur semester dan/atau awal Semester 

Ganjil dan Semester Genap. Pelaksanaan PKM selama 1 minggu dan  magang 4 minggu untuk 

Program Studi THP, BP, ABP dan IKL, sementara Program Studi PSP dan MSP melaksanakan PKM 

selama 5 minggu.  PKM selama 1 minggu dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh program studi pada 

FPK yang selanjutnya disebut dengan Pengabdian kepada Masyarakat – Penerapan IPTEK (PKM-PI). 

3. Pelaksanaan PKL/PKM/Magang harus memenuhi ketentuan akademis sebagai berikut: 

a. Tidak dalam keadaan mendapat sanksi akademis  

b. Tidak dalam waktu cuti akademis 

c. Untuk Pelaksanaan PKL/PKM/Magang, telah menyelesaikan minimal 122 SKS dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 

d. PKM/PKL/Magang dilaksanakan selama 1 semester mulai dari penyusunan proposal sampai 

pelaporan kegiatan,  jika selama 1 semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kegiatan ini, 

maka PKM/PKL/Magang harus diulang lagi dari awal dengan pembimbing yang berbeda. 

e. Bagimahasiswa yang mengalami keterlambatan penyelesaian PKM/PKL/Magang akibat kelalaian 

dosen, maka dosen yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pembimbingan di semester 

berikutnya, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi mengulang kegiatan 

PKM/PKL/Magang (pelaksanaan ujian oleh dosen pembimbing pengganti) 

f. Mahasiswa sudah menyelesaikan proposal PKM/PKL/Magang sebagai panduan kegiatan ketika 

turun lapangan.  

g. Pelaksanaan dapat bersamaan memprogramkan 9 SKS mata kuliah baru.  

h. Diprogram dalam KRS semester yang bersangkutan. 

4. Pengelola/Pelaksana Praktik PKM/PKL/Magang 

Pengelola/pelaksana Praktik PKM/PKL/Magang adalah panitia pada program studi yang ditetapkan 

oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan  dengan masa tugas 1 (satu) tahun akademik. 
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5. Mekanisme dan jadwal kegiatan Praktik PKM disusun oleh Fakultas yang dilaksanakan oleh panitia di 

tingkat Fakultas dan dikomunikasikan kepada semua mahasiswa dan dosen di seluruh program studi 

pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat.  Mekanisme dan jadwal 

PKL/Magang dilaksanakan oleh panitia ditingkat prodi. 

6. Pembimbing Praktik PKM 

Pembimbing  Praktik PKM adalah dosen tetap dari program studi yang bersangkutan pada Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) 

orang anggota dengan ketentuan;  

a. Ketua dan anggota mempunyai jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.  

b. Alokasi pembimbingan untuk dosen memperhatikan matriks pembimbingan pada Program Studi 

masing-masing. 

7. Laporan PKM/PKL/Magang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Program Studi dan Dekan yang sebelumnya diparaf oleh Panitia Ujian Sarjana (PUS)  . 

8. Pendanaan/Pembiayaan 

Pendanaan/pembiayaan kegiatan  Praktik PKM dibebankan kepada:  

a. Mahasiswa sendiri bagi angkatan 2012 ke atas, yang sistem pembayarannya menggunakan 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 

b. PNBP Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat bagi mahasiswa yang 

sistem pemabayarannya menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

c. Dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat. 

9. Tatacara dan pelaporan PKM/PKL/Magang diatur dengan pedoman tersendiri melalui peraturan 

Dekan. 

10. Pasal 20 Peraturan Akademik tahun 2019 ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2015, 2014, 

2013 dan seterusnya. 

 

Pasal 21 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

 

1. Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan bersama-sama oleh mahasiswa seluruh prodi di lingkungan FPK. 

2. Pelaksanaan KKN di lapangan selama 4 minggu, yang dilaksanakan pada saat libur semester Genap. 

3. Pelaksanaan KKN harus memenuhi ketentuan akademis sebagai berikut: 

a. Tidak dalam keadaan mendapat sanksi akademis  

b. Tidak dalam waktu cuti akademis 

c. Untuk Pelaksanaan KKN, telah menyelesaikan minimal 100 SKS pada semester ganjil 

sebelumnya, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 

d. KKN diprogramkan di KRS semester ganjil berikutnya setelah pelaksanaan KKN.                     

KKN dilaksanakan selama 1 semester mulai dari penyusunan Rencana Kerja sampai pelaporan 

kegiatan,  jika selama 1 semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kegiatan ini, maka KKN 

harus diulang lagi dari awal. 

e. Telah mengikuti Pembekalan KKN secara tertib dan disiplin. 

f. Mahasiswa sudah menyelesaikan Rencana Kerja KKN (program kerja individu dan kelompok) 

sebagai panduan kegiatan ketika turun lapangan.  

4. Pengelola/Pelaksana KKN 

Pengelola/pelaksana KKN adalah panitia Fakultas yang diwakili setiap program studi yang ditetapkan 

oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan  dengan masa tugas 1 (satu) tahun akademik. 
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5. Mekanisme dan jadwal kegiatan KKN disusun dan dilaksanakan oleh panitia di tingkat Fakultas dan 

dikomunikasikan kepada semua mahasiswa dan dosen di seluruh program studi pada Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat.   

6. Pembimbing KKN 

Pembimbing  KKN selanjutnya disebut Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen tetap dari 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Satu orang DPL dapat 

membimbing mahasiswa KKN pada 2 – 3 desa. 

7. Evaluasi terhadap KKN dilaksanakan oleh DPL pada saat dilapangan, seminar hasil KKN oleh 

kelompok dan laporan yang ditulis oleh mahasiswa. 

8. Laporan KKN ditandatangani oleh DPL. 

9. Pendanaan/Pembiayaan 

Pendanaan/pembiayaan kegiatan  KKN dibebankan kepada:  

a. PNBP Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 

b. Dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat. 

c. Mahasiswa 

10. Tatacara dan pelaporan KKN diatur dengan pedoman tersendiri melalui peraturan Dekan. 

11. Pasal 21 Peraturan Akademik tahun 2019 ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2016, 2017, 2018 

dan seterusnya. 

Pasal 22 

Magang, Praktik Kerja Lapang (PKL), Praktik Lapangan Akuakultur (PLA) 

1. Magang dilaksanakan oleh Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP), Pemanfaatan 

Sumberdaya Perikanan (PSP) dan Agrobisnis Perikanan (ABP) 

2. Praktik  Kerja Lapang dilaksanakan oleh Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) dan 

Ilmu Kelautan (IKL) 

3. Praktik Lapangan Akuakultur (PLA) dilaksanakan oleh Program Studi Budidaya Perairan. 

4. Pelaksanaan selama 4 minggu, yang dilaksanakan pada saat libur semester dan/atau awal Semester 

Ganjil dan Semester Genap.  

5. Pelaksanaan Magang/PKL/PLA harus memenuhi ketentuan akademis sebagai berikut: 

a. Tidak dalam keadaan mendapat sanksi akademis  

b. Tidak dalam waktu cuti akademis 

c. Untuk Pelaksanaan Magang/PKL/PLA, telah menyelesaikan minimal 122 SKS dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 

d. Magang/PKL/PLA dilaksanakan selama 1 semester mulai dari penyusunan proposal sampai 

pelaporan kegiatan,  jika selama 1 semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kegiatan ini, 

maka Magang/PKL/PLA harus diulang lagi dari awal dengan pembimbing yang berbeda. 

e. Bagi mahasiswa yang mengalami keterlambatan penyelesaian Magang/PKL/PLA akibat kelalaian 

dosen, maka dosen yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pembimbingan di semester 

berikutnya, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi mengulang kegiatan 

Magang/PKL/PLA (pelaksanaan ujian oleh dosen pembimbing pengganti) 

f. Mahasiswa sudah menyelesaikan proposal Magang/PKL/PLA sebagai panduan kegiatan ketika 

turun lapangan.  
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g. Pelaksanaan dapat bersamaan memprogramkan mata kuliah baru dengan jumlah SKS sesuai 

dengan SKS yang berhak diambil oleh mahasiswa.  

h. Mahasiswa hanya diperkenankan tidak hadir dalam perkuliahan pendamping kegiatan 

Magang/PKL/PLA sebanyak 4 kali (selama masa kegiatan di lapangan).  Pada perkuliahan sisanya 

diwajibkan hadir sepenuhnya. 

i. Diprogram dalam KRS semester yang bersangkutan. 

6. Pengelola/Pelaksana Praktik Magang/PKL/PLA 

Pengelola/pelaksana Praktik Magang/PKL/PLA adalah panitia pada program studi yang ditetapkan 

oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan  dengan masa tugas 1 (satu) tahun akademik. 

7. Mekanisme dan jadwal kegiatan Praktik Magang/PKL/PLA disusun oleh Program Studi yang 

dilaksanakan oleh panitia di tingkat Program Studi dan dikomunikasikan kepada semua mahasiswa dan 

dosen di program studi yang bersangkutan  

8. Pembimbing Magang/PKL/PLA 

Pembimbing  Magang/PKL/PLA adalah dosen tetap dari program studi yang bersangkutan pada 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 

1 (satu) orang anggota dengan ketentuan;  

a. Ketua dan anggota mempunyai jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.  

b. Alokasi pembimbingan untuk dosen memperhatikan matriks pembimbingan pada Program Studi 

masing-masing. 

9. Mekanisme pelaksanaan Evaluasi/Ujian Magang/PKL/PLA diserahkan kepada program studi masing-

masing. 

10. Laporan Magang/PKL/PLA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Program Studi dan Dekan yang sebelumnya diparaf oleh Panitia Seminar dan Ujian Sarjana 

(PSUS)  . 

11. Pendanaan/Pembiayaan 

a. PNBP Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat  

b. Dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat. 

c. Mahasiswa 

12. Tatacara dan pelaporan Magang/PKL/PLA diatur dengan pedoman tersendiri melalui peraturan Dekan. 

13. Pasal 22 Peraturan Akademik tahun 2019 ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2016, 2017, 2018 

dan seterusnya. 

Pasal 23 

Ujian Komprehensif 

1. Bagi mahasiswa angkatan Tahun 2015, 2014, 2013 dan seterusnya: 

a. Materi ujian komprehensif adalah 7 (tujuh) kelompok mata kuliah yang diajarkan di Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat , yaitu Pengolahan Hasil Perikanan, 

Budidaya Perairan, Metode Penangkapan, Biologi Ikan, Metode Penelitian, Sosial Ekonomi 

Perikanan dan Dasar-Dasar Ilmu Kelautan. 

b. Mahasiswa program sarjana dapat mengajukan ujian komprehensif setelah sekurang-kurangnya 

menempuh 129 SKS dengan IPK ≥2,00 dan telah mendistribusikan laporan PKM/PKL/Magang. 

c. Komposisi penguji terdiri atas  7 orang dosen peguji yang keahliannya sesuai dengan kelompok 

mata kuliah ujian komprehensif 

d. Nilai ujian komprehensif diperhitungkan 20% dari nilai skripsi.  
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e. Hasil ujian komprehensif berupa skor (0-100).  

2. Bagi mahasiswa angkatan Tahun 2016, 2017, 2018 dan seterusnya: 

a. Materi ujian komprehensif adalah Usulan Skripsi Mahasiswa 

b. Mahasiswa program sarjana dapat mengajukan ujian komprehensif setelah sekurang-kurangnya 

menempuh 129 SKS dengan IPK ≥2,00 dan telah mendistribusikan laporan PKL/Magang/PLA 

serta menyelesaikan draft usulan skripsi. 

c. Komposisi penguji terdiri atas  2 orang dosen pembimbing dan 1 orang dosen penguji yang 

keahliannya sesuai dengan topik skripsi mahasiswa dan berasal dari program studi asal mahasiswa. 

d. Nilai ujian komprehensif diperhitungkan 20% dari nilai skripsi.  

e. Hasil ujian komprehensif berupa skor (0-100).  

 

Pasal 24 

Seminar 

 

1. Seminar merupakan bagian dari kurikulum  pendidikan  tinggi program sarjana Fakultas Perikanan dan 

Kelautan dengan beban studi 1 (satu) SKS.  

2. Mahasiswa yang melaksanakan seminar dipersyaratkan minimal 10 kali mengikuti seminar 

proposal/hasil (5 kali pada prodi yang bersangkutan dan masing-masing 1 kali pada 5 prodi lainnya) 

dan minimal 1 kali menjadi pembahas utama dan 1 kali menjadi moderator pada prodi yang 

bersangkutan. 

3. Mahasiswa program sarjana wajib memprogramkan Seminar. Untuk melaksanakannya harus 

memenuhi ketentuan akademis sebagai berikut:  

a. Tidak dalam keadaan mendapat sanksi akademik 

b. Tidak dalam waktu cuti akademis  

c. Telah menyelesaikan minimal 129 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00.  

d. Pelaksanaan dapat bersamaan memprogramkan mata kuliah baru dengan jumlah SKS sesuai 

dengan SKS yang berhak diambil oleh mahasiswa.   

e. Diprogram dalam KRS semester yang bersangkutan.  

 

4. Mekanisme dan jadwal kegiatan 

Mekanisme dan jadwal kegiatan seminar disusun oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing dan 

Panitia Seminar dan Ujian Sarjana (PSUS). 

5. Pengelola Seminar 

Pengelola Seminar adalah Panitia Seminar dan Ujian Sarjana (PSUS). Tugas-tugas PSUS adalah 

sebagai beńkut: 

a. Menyeleksi persyaratan mahasiswa yang akan melaksanakan seminar  

b. Menyelenggarakan seminar proposal dan hasil penelitian (bagi mahasiswa angkatan tahun 2015, 

2014, 2013 dan seterusnya) dan seminar hasil penelitian saja (bagi mahasiswa angkatan tahun 

2016, 2017, 2018 dan seterusnya) 

c. Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh  pembimbing. 

6. Pendanaan/Pembiayaan 

Pendanaan/pembiayaan kegiatan seminar dibebankan kepada: 
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a. Mahasiswa sendiri bagi angkatan 2012 ke atas, yang sistem pembayarannya menggunakan 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 

b. PNBP Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat bagi mahasiswa yang 

sistem pemabayarannya menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

 

Pasal 25 

Skripsi 

1. Skripsi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi program sarjana Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Lambung Mangkurat dengan beban studi 6 (enam) SKS.  

2. Mahasiswa program sarjana wajib memprogramkan Skripsi. Untuk melaksanakannya harus memenuhi 

ketentuan akademis sebagai berikut: 

a. Tidak dalam keadaan mendapat sanksi akademis   

b. Tidak dalam waktu cuti akademis  

c. Telah menyelesaikan minimal 129 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00.  

d. Pelaksanaan dapat bersamaan memprogramkan mata kuliah baru dengan jumlah SKS sesuai 

dengan SKS yang berhak diambil oleh mahasiswa  

e. Diprogram dalam KRS semester yang bersangkutan.  

3. Mekanisme dan jadwal kegiatan 

Proses skripsi ditetapkan oleh Fakultas dan dilaksanakan oleh Program Studi di lingkungan Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 

4.   Pengelola skripsi adalah program studi dengan tugas:. 

a. Mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kepada program studi masing-

masing dengan mencantumkan topik penelitian. 

b. Menyeleksi persyaratan mahasiswa yang akan melaksanakan skripsi.  

c. Menyusun komposisi pembimbingan dan penguji skripsi yang sesuai dengan kompetensi keilmuan 

mahasiswa dan mengusulkannya ke Dekan 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan skripsi mahasiswa  

5. Pembimbing Skripsi  

Pembimbing skripsi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota dengan ketentuan:  

a. Ketua harus dari sarjana perikanan dan kelautan.  Jabatan akademik ketua dan anggota sekurang-

kurangnya Asisten Ahli 

b. Pembimbing skripsi adalah sarjana perikanan dan kelautan atau sarjana non-perikanan dan 

kelautan,  yang ditentukan oleh program studi yang bersangkutan dan ditetapkan melalui SK 

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat 

c. Alokasi pembimbingan untuk dosen memperhatikan matriks  pembimbingan pada Program Studi 

masing-masing. 

d. Jika diperlukan dapat diambil dosen pembimbing anggota dari luar Fakultas Perikanan dan 

Kelautan yang memenuhi kompetensi bagi mahasiswa bimbingannya.  Ketentuan lebih lebih lanjut 

tentang dosen pembimbing dari luar FPK akan diatur dengan pedoman skripsi tersendiri. 

6. Ujian Skripsi 

a. Penguji  terdiri atas 2 orang dosen  pembimbing dan 1 orang penguji tamu yang ditetapkan oleh 

program studi. 

b. Penguji tamu minimal S2 yang kompetensi keilmuannya relevan dengan topik yang diteliti 
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c. Jika penguji tamu  berhalangan hadir, dapat digantikan oleh penguji tamu lainnya yang ditunjuk 

oleh program studi. 

d. Pelaksanaan ujian skripsi dilaksanakan oleh Tim Penguji dalam waktu yang bersamaan dan 

penilaian adalah hasil diskusi,  bukan nilai rata-rata. 

7. Laporan skripsi ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pembimbing  dan diketahui oleh Ketua 

Program Studi dan Dekan yang sebelumnya dibubuhi paraf oleh Panitia Ujian Sarjana (PUS) pada 

halaman pertama serta ditandatangani oleh Dosen Penguji dan PUS pada halaman kedua. 

8. Pendanaan 

Pendanaan kegiatan pembimbingan dan pengujian skripsi dibebankan kepada: 

a. Mahasiswa sendiri bagi angkatan 2012 ke atas, yang sistem pembayarannya menggunakan 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 

b. PNBP Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat bagi mahasiswa yang 

sistem pemabayarannya menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

 

Pasal 26 

Panitia Seminar dan Ujian Sarjana 

 

Tugas dan fungsi Panitia Seminar dan Ujian Sarjana (PSUS) adalah: 

1. Mengusulkan nama-nama mahasiswa yang akan ujian PKL/PKM/Magang/PLA, skripsi, komprehensif 

untuk di buatkan Surat Keputusan Dekan. 

2. Memeriksa format proposal dan laporan PKL/PKM/Magang/PLA dan skripsi sesuai dengan Pedoman 

Penulisan Laporan PKL/PKM/Magang/PLA dan skripsi. 

3. Memverifikasi berkas/kelengkapan data calon mahasiswa yang akan diyudisium. 

Pasal 27 

Pedoman Pelaksanaan 

Pedoman  pelaksanaan untuk Praktik PKL/PKM/Magang/KKN, Seminar dan  Ujian  Skripsi akan diatur 

dalam  buku pedoman/petunjuk tersendiri.  

 

BAB X 

EVALUASI 

Pasal 28 

Evaluasi Keberhasilan Studi 

1. Evaluasi keberhasilan pendidikan dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. 

Komprehensif meliputi pengertian keseluruhan aspek yang berkaitan  dengan  tujuan, masukan, proses 

dan hasil belajar yang diikuti mahasiswa. Berkesinambungan adalah dilaksanakan secara terus menerus 

selama menjalani program studi dan mengikuti mata kuliah.  

2. Evaluasi keberhasilan tujuan adalah mengevaluasi tujuan instruksional umum dan instruksional 

khusus.  

3. Evaluasi keberhasilan masukan adalah mengevaluasi masukan meliputi mahasiswa, dosen, sarana dan 

prasarana dan kurikulum.  
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4. Evaluasi keberhasilan  proses penyelenggaraan pendidikan meliputi evaluasi tentang adanya program, 

cara penyelenggaraan acara pendidikan, kesesuaian sarana dengan tujuan, serta keikutsertaan 

mahasiswa dalam acara-acara pendidikan.  

5. Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai 

sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum, melalui 

penyelenggaraan ujian pemberian tugas dan kegiatan akademik lainnya.  

Pasal 29 

Tujuan Evaluasi 

1. Tujuan evaluasi keberhasilan tujuan adalah untuk mengetahui apakah rumusan instruksional telah tepat 

dan benar.  

2. Tujuan evaluasi keberhasilan masukan adalah untuk mengetahui apakah masukan sudah sesuai dengan 

tujuan.  

3. Tujuan evaluasi keberhasilan proses adalah untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pendidikan 

sudah cukup memadai sesuai dengan rumusan tujuan.  

4. Tujuan evaluasi keberhasilan hasil adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan 

terhadap unit pelajaran yang disajikan dalam suatu mata kuliah. 

Pasal 30 

Kegiatan Akademik yang Dievaluasi 

Kegiatan akademik yang dievaluasi adalah sesuai dengan kurikulum Fakultas/Jurusan/Program Studi, 

antara lain  

a) Kuliah/hasil pertemuan kelas/tugas mandiri.  

b) Seminar dan sejenisnya.  

c) Praktikum laboratorium, praktik lapangan, komprehensif dan sejenisnya.  

d) Praktik PKM dan sejenisnya  

e) PKL dan sejenisnya  

f) Magang dan sejenisnya  

g) Penelitian atau penyusunan skripsi.  

Pasal 31 

Cara Penilaian Kegiatan Akademik 

Penilaian kegiatan akademik dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara antara lain:  

a) ujian tertulis, dalam bentuk uji subyektif dan atau uji obyektif  

b) ujian lisan  

c) dalam bentuk seminar  

d) penulisan karangan 

e) penugasan akademik lainnya 

f) penampilan (performance) dan perilaku.   
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Pasal 32 

Cara Ujian 

1. Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai kombinasi cara tersebut pada pasal 29  

2. Karena setiap ujian mengandung unsur ketidak tepatan, maka harus diselenggarakan ujian lebih dari 

satu kali termasuk ujian akhir semester (final test) 

3. Ujian sebelum final test dilaksanakan oleh dosen pengasuh yang bersangkutan  

4. Tidak ada ujian ulangan setelah ujian akhir mata kuliah/ujian semester (final test), kecuali ada Surat 

sakit/izin.  

5. Mahasiswa yang karena sesuatu hal yang bersifat darurat/penting, dan bukan karena melanggar 

ketentuan akademis, sehingga tidak dapat mengikuti ujian semester, maka ujian semester susulan dapat 

dilaksanakan.  

6. Dalam team teaching tidak setiap dosen harus melaksanakan ujian tengah semester atau ujian akhir 

semester.  Jika dalam tim jumlah dosen lebih dari 3 orang, dapat dibagi sebagian dosen hanya 

melaksanakan evaluasi melalui ujian tengah semester dan sebagian yang lain melaksanakan evaluasi 

melalui ujian akhir semester.  Dengan demikian tidak akan membebani mahasiswa dalam mengerjakan 

soal yang terlalu banyak pada masing-masing dosen di ujian akhir semester, dan semuanya harus 

dalam koordinasi ketua tim pengampu mata kuliah. 

7. Setiap pekerjaan mahasiswa (tugas-tugas dan ujian-ujian sebelum final test) wajib diperiksa oleh dosen 

pengampu mata kuliah yang bersangkutan dan hasilnya diinformasikan kepada mahasiswa paling 

lambat satu  minggu sebelum ujian semester.  

8. Mahasiswa dapat meminta konfirmasi hasil evaluasi dari dosen yang bersangkutan paling lambat satu 

minggu setelah pengumuman.  

 

Pasal 33 

Penilaian Keberhasilan Studi Setiap Mata Kuliah 

1. Cara penilaian : 

a) Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah sesuai dengan 

pendekatan kompetensi adalah sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara 

menentukan batas kelulusan terlebih dahulu dan atau Penilaian Acuan Normal (PAN).  

b) Nilai akhir setiap mata kuliah adalah gabungan atau hasil kumulatif komponen tugas, ujian tengah 

semester (mid test), dan ujian akhir semester (final test) 

c) Untuk mata kuliah yang diampu oleh team teaching, nilai akhir merupakan gabungan penilaian 

seluruh anggota tim dan penanggungjawab mata kuliah dengan memperhatikan azas 

proporsionalitas.  

2. Proses pemberian nilai: 

a) Proses pemberian nilai adalah proses menetapkan taraf penguasaan kemampuan mahasiswa. 

b) Taraf penguasaan kemampuan mahasiswa diukur dengan suatu instrumen pengaturan yang 

dinyatakan dengan skor  

c) Hasil penilaian akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilaihuruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, 

D dan E  
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d) Untuk menentukan nilai akhir suatu mata kuliah digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Na = Nilai akhir atau nilai kesimpulan evaluasi  

Xb = Rata-rata nilai ujian tengah semester (mid-test)  

Xt  Rata-rata nilai semua tugas  

F = Ujian akhir semester.  

e) Nilai akhir dinyatakan dengan tingkat penguasaan kemampuan yang tarafnya dapat 

diklasifikasikan: 

Skor Nilai Bobot 

80 – 100 A 4,00 

77 – < 80 A- 3,75 

75 – <77 B
+ 

3,50 

70 – <75 B 3,00 

67 – <70 B- 2,75 

64 – <67 C
+ 

2,50 

60 – <64 C 2,00 

50 – <60 D
+ 

1,50 

40 – <50 D 1,0 

00 – <40 E 0,0 

f) Hasil perhitungan nilai akhir dengan taraf penguasaan kemampuan (0-100), kemudian dipindahkan 

dalam nilai huruf dengan ketentuan konversi seperti dalam tabel tersebut di atas.  

g) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah C (berlaku untuk angkatan  2017, 

2018 dan seterusnya) 

h) Nilai mata kuliah yang kurang dari C (D+, D, E) wajib diadakan ujian perbaikan sampai mencapai 

nilai maksimal C atau dapat memprogram ulang mata kuliah tersebut di semester / tahun 

berikutnya dengan nilai maksimal A. 

i) Nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi pada saat diprogram ulang; 

j) Komponen penilaian untuk kelulusan mahasiswa pada setiap mata kuliah meliputi aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pembobotan yang diatur oleh fakultas. 

Pasal 34 

Waktu Evaluasi Keberhasilan Studi 

Evaluasi keberhasilan studi untuk mahasiswa program sarjana dilakukan pada: 

a. akhir tiap semester  

b. akhir dua tahun pertama 

c. akhir dua tahun kedua  

d. akhir program studi sarjana  

e.  
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Pasal 35 

Evaluasi Keberhasilan Studi 

1. Evaluasi keberhasilan studi semester.  

a. Evaluasi keberhasilan studi semester dilakukan setiap akhir semester, meliputi seluruh mata kuliah 

yang diprogramkan oleh mahasiswa selama semester tersebut  

b. IP setiap semester dihitung sampai dengan dua desimal untuk digunakan dalam menentukan beban 

studi yang boleh diambil pada semester beńkutnya.  

c. Hubungan IP dan jumlah kredit yang boleh diambil pada semester berikutnya adalah: 

IP Semester Sekarang SKS maksimum semester berikutnya 

3,51 – 4,00 24  

3,01 – 3,50  23 

2,76 – 3,00 22 

2,51 – 2,75 20 

2,00 – 2,50 18 

<2,00 16 

d. Pengambilan mata kuliah boleh ditambah satu SKS di atas SKS maksimum untuk mahasiswa yang 

terancam putus kuliah, berada pada akhir masa studi atau untuk pengambilan akhir.  

2. Evaluasi keberhasilan Studi Dua Tahun Pertama. 

a) Pada akhir dua tahun pertama efektif (status terminal tidak dihitung) terhitung mulai saat 

mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa baru, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi untuk 

dijadikan bahan pertimbangan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh atau tidak boleh 

melanjutkan studinya.  

b) Mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studinya apabila setelah dua tahun pertama 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 SKS (termasuk nilai D). 

b. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00  

c) Apabila dalam waktu dua tahun seorang mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 40 SKS, 

maka untuk evaluasi tersebut diambil 40 SKS dari mata kuliah-mata kuliah dengan nilai tertinggi. 

d) Mahasiswa yang dalam dua tahun tidak dapat memenuhi syarat tersebut tidak berhak melanjutkan 

studi pada fakultas/jurusan/program studi yang bersangkutan atau dinyatakan putus kuliah (drop 

out).  

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Dua Tahun Kedua 

a) Setelah dua tahun kedua (8 semester) efektif mahasiswa boleh melanjutkan studinya apabila telah 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 sks termasuk nilai D dan  

2) mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00  

b) Apabila dalam Waktu 8 (delapan) semester efektif mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 

80 sks, maka untuk evaluasi tersebut diambil 80sks dari matakuliah-matakuliah dengan nilai 

tertinggi.  

c) Mahasiswa yang dalam empat tahun (8 semester) tidak dapat memenuhi syarat tersebut tidak 

berhak melanjutkan studi pada fakultas/jurusan/program studi bersangkutan atau dinyatakan putus 

kuliah (drop-out).  
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4. Evaluasi Keberhasilan Studi Pada Akhir Program Sarjana (S1): Seorang mahasiswa dinyatakan lulus 

program Sarjana (S1) apabila telah memenuhi syarat  

a) Mengumpulkan jumlah kredit berkisar antara 144 - 160 sks.  

b) Memenuhi komposisi matakuliah dan sks-nya sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi 

yang bersangkutan.  

c) IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,00. 

5. Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2017 (2016 – 2009) diperkenankan memiliki nilai D (satu) dan D+ 

(satu setengah) untuk menyelesaikan program S1 asal jumlahnya paling banyak 10% (sepuluh persen) 

dari jumlah SKS beban studi, namun nilai D dan D+ tidak boleh untuk nilai mata kuliah Pendidikan 

Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Ilmu Sosial Budaya Dasar 

dan Ichtiology. Sedangkan mahasiswa angkatan tahun 2017 dan sesudahnya nilai yang diakui adalah 

minimal nilai C.   

 

Pasal 36 

Yudisium 

1. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi ketentuan akademik dan administrasi 

yang berlaku pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat.  

2. Ketentuan akademik: memenuhi komposisi mata kuliah dan SKS sesuai dengan tuntutan kurikulum, 

dengan total beban studi 144 - 160 SKS dengan IP Kumulatif sama dengan atau lebih besar dari 2,00 

(IPK ≥ 2,00) serta memenuhi ketentuan pada Pasal 35 ayat 5.  

3. Ketentuan administrasi: telah melakukan ujian  dan segala ketentuan administrasi lainnya yang 

ditetapkan oleh Fakultas termasuk memiliki nilai TOEFL sebagai syarat kelulusan sebesar ≥ 450. 

4. Kualifikasi Yudisium ditetapkan dengan memperhatikan lama/ masa studi.  

 

IPK (IP Akhir Program Secara Kumulatif)* Kualifikasi 

3,51 – 4,00 Lulus dengan Pujian (Cumlaude) 

3,01 – 3,50 Lulus dengan sangat memuaskan 

2,76 – 3,00 Lulus dengan memuaskan 

*) Keterangan : - Angka 5 untuk IPK tiga angka di belakang koma dibulatkan ke atas 

     - Dipertimbangkan masa studi mahasiswa yang bersangkutan  

 

5. Apabilamemperoleh IPK 3,51 – 4,00, tetapi tidak lulus tepat waktu (8 semester) maka yang 

bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan. 

6. Peringkat kelulusan dan  yang belum termaktub dalam pasal ini diatur dalam buku pedoman. 

7. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium dapat mengikuti acara wisuda, yang ketentuan 

pelaksanaannya ditetapkan oleh Universitas. 

 

Pasal 37 

Pemberian Gelar Akademik 

1. Lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat berhak untuk mendapatkan 

gelar akademik 

2. Gelar akademik berupa gelar sarjana. 
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3. Penggunaan gelar sarjana ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan 

sesuai nomenklatur Kemenristekdikti. 

 

 

BAB XI 

BATAS WAKTU STUDI 

Pasal 38 

Batas Waktu Studi Maksimum 

1. Bagi mahasiswa program Sarjana batas waktu (maksimum) adalah 14 (empatbelas) semester. 

2. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu maksimum yang telah 

ditetapkan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Lambung Mangkurat dan dinyatakan putus kuliah (drop out).  

3. Putus kuliah mahasiswa ditetapkan oleh Universitas berdasarkan pertimbangan dari Fakultas. 

Pasal 39 

Cuti Akademik 

1. Penghentian studi sementara/cuti akademik hanya diberikan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan 

sekurang-kurangnya satu semester dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan 

hak studi, kecuali ada kebijakan lain dari Rektor untuk kasus tertentu.  

2. Cuti akademik hanya dengan izin Dekan dan paling hanyak 4 (empat) semester selama studinya.  

3. Cuti akademik secara berturut-turut hanya boleh maksimal 2 (dua) semester.  

4. Perhitungan penghentian studi sementara kedalam masa studi: 

a) Penghentian studi sementara karena cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.  

b) Penghentian studi sementara disebabkan karena sanksi akademik maka jangka waklu tersebut 

diperhitungkan sebagai masa studi. 

5. Dalam hal tertentu mahasiswa yang sudah terdaftar dalam semester yang berjalan dapat mengajukan 

pengunduran diri (cuti darurat) seperti sakit atau anggota keluarganya sakit atau mendapat tugas 

darinegara atau darikantor tempatnya bekerja.  

6. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada semester tertentu tanpa cuti akademik secara otomatis 

dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa dan secara otomatis kehilangan hak studinya serta 

dinyatakan berhenti kuliah.  

 

BAB  XII 

SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA 

Pasal 40 

Sumbangan Pendidikan 

1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dikenakan kepada orang 

tua/wali atau  mahasiswa sendiri yang mengikuti pendidikan di Fakultas Perikanan dan Kelautan 
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Universitas Lambung Mangkurat  untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan 

pendidikan.  

2. Besarnya SPP ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan berlaku untuk seluruh mahasiswa. 

3. Besarnya UKT ditetapkan  sesuai dengan kemampuan orang tua/wali, yang terbagi dalam katagori                     

I sampai dengan V.   

4. Penetapan katagori UKT, dilakukan oleh Tim Verifikasi Fakultas yang dibentuk melalui SK Rektor 

Universitas Lambung Mangkurat dan bertugas memverifikasi dokumen-dokumen yang diajukan orang 

tua/wali dan atau calon mahasiswa setelah dinayatakan diterima sebagai mahasiswa. 

5. Penetapan  katagori UKT  tidak dapat diganggu gugat, kecuali orang tua/wali dan atau calon 

mahasiswa dapat mengajukan dokumen atau bukti baru, sehingga katagori dapat direvisi.   

6. SPP dan UKT dibayar setiap awal semester pada  Bank yang ditunjuk oleh Universitas yang waktunya 

ditetapkan menurut kalender akademik 

7. Kuitansi/tanda lunas pembayaran SPP dan UKT diperlukan sebagai salah satu  syarat untuk melakukan 

registrasi 

8. Mahasiswa yang berhenti sementara baik karena cuti akademik atau karena sanksi akademik hanya 

dikenakan kewajiban membayar uang SPP atau UKT sebesar setengahnya dari SPP atau UKT total. 

9. Keringanan dan pembebasan SPP atau UKT ditetapkan oleh Rektor atas permohonan mahasiswa yang 

bersangkutan dan verifikasi dari Fakultas.  

Pasal 41 

Registrasi 

1. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status sebagai mahasiswa Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat 

2. Semua mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi administrasi pada setiap awal semester sesuai 

dengan ketentuan kalender akademik.  

3. Persyaratan registrasi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama ditetapkan oleh pihak Universitas. 

 

BAB XIII 

PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA 

Pasal 42 

1. Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus: 

a) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Umum atau yang sederajat  

b) Memiliki kemampuan dan ketentuan yang disyaratkan oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Lambung Mangkurat 

2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui 

prosedur tertentu.  

3. Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh 

Peraturan Universitas.  

4. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  
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BAB  XIV 

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

Pasal 43 

1. Mahasiswa mempunyai hak: 

a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu 

sesuai dengan norma dan susila yang berwawasan  lingkungan akademik. 

b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya  bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran 

dan kemampuan.  

c) Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.  

d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya 

dalam menyelesaikan studinya. 

e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil 

belajarnya. 

f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang 

berlaku. 

g) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

h) Memanfaatkan sumberdaya universitas melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk 

mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat. 

i) Pindah ke perguruan tinggilain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan 

penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki atau 

program studi yang memungkinkan.  

j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa fakultas dan universitas.  

k) Dapat memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan universitas, fakultas terutama 

berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan melalui lembaga kemahasiswaan yang 

diakui  

l) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan atas perlakuan yang dirasakannya kurang adil terhadap 

hak-haknya dimulai dari jurusan, fakultas sampai ke tingkat universitas secara berjenjang.  

2. Mahasiswa mempunyai kewajiban: 

a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari 

kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

b) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada universitas. 

c) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas.  

d) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.  

e) Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas.  

f) Menjunjung tingginilai kebudayaan lokal dan nasional. 

3. Hak dan kewajiban mahasiswa dilaksanakan dengan memperhatikan Kode Etik dan Tata Krama yang 

berlaku di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 
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BAB XV 

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DOSEN 

Pasal 44 

1. Dosen mempunyai hak untuk: 

a) Memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan  kebutuhan  tugas, kewajiban 

dan prosedur yang berlaku  

b) Mengemukakan/menyalurkan pendapatnya sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggung 

jawab.  

c) Dapat diangkat sebagai pemimpin di program studi, jurusan, fakultas atau  universitas dan sebagai 

penasehat akademik serta dosen pembimbing. 

d) Dosen yunior berhak mendapat pembinaan dari dosen senior.  

2. Dosen mempunyai kewajiban: 

a) Melaksanakan tugas mengajar (PERKULIAHAN) sebagai tugas utama.  

b) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

c) Tugas pada ayat a dan b sekurang-kurangnya 12 SKS ekuivalen, termasuk juga tugas-tugas 

mengajar dan membimbing makalah/skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

d) Melakukan evaluasi diri pada akhir semester  berakhir sebagai umpan balik yang formatnya 

ditentukan oleh fakultas.  

e) Memelihara prasarana, sarana dan fasilitas kerja yang digunakannya.  

f) Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa khususnya yang membutuhkan.  

g) Memberi contoh teladan sebagai pendidik yang bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

YME, berjiwa Pancasila.  

h) Meningkatkan integritas kepribadian yang luhur, terbuka dan tanggap terhadap perubahan 

kemajuan IPTEK dan kesenian, serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang 

berkaitan dengan bidang keahliannya.  

i) Meningkatkan kemampuan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan 

profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas dan merumuskan pendekatan penyelesaian 

berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.  

j) Dosen senior berwajibkan membina dosen yunior.  

k) Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang merupakan tugas dan tanggungjawabnya. 

l) Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan fakultas/jurusan/program studi setiap kegiatannya 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tennasuk dengan dana sendiri.  

3. Kewenangan mengajar bagi dosen mengacu kepada peraturan yang berlaku dan memperhatikan Kode 

Etik dan Tata Krama yang berlaku di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung 

Mangkurat. 
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BAB XVI 

SANKSI 

Pasal 45 

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi mahasiswa seperti tersebut dalam 

pasal-pasal terdahulu dikenakan sanksi dalam bentuk teguran secara lisan, teguran tertulis, 

pemberhentian sementara (skorsing) dan pemberhentian permanen yang pelaksanaannya diatur oleh 

Universitas.  

2. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku bagi dosen seperti tersebut dalam pasal-

pasal terdahulu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

BAB XVII 

PERPINDAHAN MAHASISWA DAN TUGAS BELAJAR 

Pasal 46 

Perpindahan Dalam Lingkungan Universitas 

1. Perpindahan antar program studi, jurusan di lingkungan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Lambung Mangkurat dapat dilakukan sesuai dengan jalur program pendidikan regular. 

2. Seorang mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah  kalau ybs telah menempuh paling sedikit 

dua semester dan paling banyak empat semester serta tidak dalam  keadaan terkena sanksi akademik 

atau sanksi pidana.  

3. Persyaratan penerimaan pindahan ditentukan oleh program studi, jurusan atau fakultas yang menerima.  

4. Jangka waktu  studi mahasiswa pindahan adalah 7 (tujuh) tahun terhitung saat mulai terdaftar pada 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 

5. Perpindahan dalam satu fakultas diselesaikan oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Lambung Mangkurat, sedangkan perpindahan antar fakultas melalui universitas, sesuai ketentuan yang 

berlaku 

Pasal 47 

Pengunduran Diri 

1. Pengunduran diri mahasiswa atau perpindahan ke Perguruan Tinggi dan perpindahan antar fakultas, 

jurusan dan program studi lain hanya dilakukan pada awal tahun akademik. 

2. Mahasiswa yang sudah mengundurkan diri dan meminta surat pindah, tidak diperkenankan mendaftar 

kembali ke universitas/fakultas/jurusan/program studi untuk melanjutkan programnya. 

 

Pasal 48 

Perpindahan dari Luar Lingkungan Universitas 

1. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat dapat menerima pindahan dari 

Perguruan Tinggi Negeri lain yang memiliki Fakultas/Program Studi dan penyelenggaraan proses 
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belajar mengajar yang sama dengan yang ada di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Lambung Mangkurat.  

2. Mahasiswa dimaksud ayat 1 tidak dalam keadaan terkena sanksi akademik (indisipliner dan atau drop-

out) yang dikuatkan dengan rekomendasi dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negara asal (keterangan 

pindah dibuat oleh Rektor dan transkrip akademik ditanda tangani oleh Dekan/Kepala BAAK).  

3. Mahasiswa pindahan harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan ketentuan 

yang terdapat dalam ayat 2. 

4. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima minimal berada pada semester 3 dan telah mencapai minimal 

30 SKS dengan IPK ≥ 2,0. 

5. Mahasiswa pindahan dikenakan ketentuan-ketentuan kurikulum dan jangka waktu studi yang berlaku 

di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. 

6. Bagi mahasiswa pindahan yang telah menyelesaikan mata kuliah yang sama dapat dipertimbangkan 

untuk alih kredit, setelah mendapat pertimbangan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Lambung Mangkurat. 

7. Jangka waktu studi mahasiswa pindahan adalah 7 (tujuh) tahun terhitung saat mulai mendaftar pada 

perguruan tinggi asal  

8. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada awal tahun akademik.  

9. Penetapan penerimaan mahasiswa pindahan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor setelah 

mendapat pertimbangan Dekan yang bersangkutan.  

 

Pasal 49 

Tugas Belajar 

1. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat menerima mahasiswa tugas belajar 

dari instansi/dinas/jawatan melalui kerjasama dalam bidang pendidikan/latihan dengan 

instansi/dinas/jawatan yang berkepentingan.  

2. Mahasiswa dengan status tugas belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Bila calon belum pernah duduk di perguruan tinggi, lulus tes khusus untuk penempatan 

(placement-test) yang dilakukan oleh fakultas bersama sama dengan rektorat. 

b) Bila calon belum pernah duduk di Perguruan Tinggi, harus memenuhi syarat-syarat dan lulus tes 

yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. 

c) Bila calon dikirim untuk mengikuti pendidikan ketrampilan khusus maka calon harus rnemenuhi 

syarat-syarat dan lulus tes, yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat.  

d) Ketentuan-ketentuan tata tertib akademik yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Lambung 

Mangkurat berlaku pula bagi mahasiswa tugas belajar kecuali ada ketentuan khusus yang telah 

mengaturnya. 
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BAB XVIII 

ALIH KREDIT MATA KULIAH 

Pasal 50 

1. Alih kredit mata kuliah adalah pengakuan mata kuliah atau kelompok mata kuliah yangsama dari 

perguruan tinggi lain ke Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat.  

2. Alih kredit dari perguruan tinggi lain disesuaikan dengan kurikulum prodi yang bersangkutan di 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat.  

 

BAB XIX 

ATURAN TAMBAHAN 

Pasal 51 

Peraturan akademik ini berlaku untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Lambung Mangkurat. 

BAB XX 

ATURAN PENUTUP 

Pasal 52 

1. Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat sebelumnya yang 

berkenaan dengan Peraturan Akademik,  pada saat berlakunya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku 

lagi.  

2. Keputusan ini mulai berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 

Pasal 53 

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri. 
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