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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur ke hadlirat Allah Swt dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis ini 

sehingga bisa menjadi dokumen yang memberikan arah dan tujuan serta sasaran bagi 

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (PS-MSP), Universitas Trunojoyo Madura 

dalam melaksanakan dan mewujudkan visi-misinya.   

 Terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik langsung 

maupun tidak langsung di dalam penyusunan dokumen ini,  khususnya kepada Gugus 

Jaminan Mutu Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Seluruh staf Dosen PS-MSP 

dan pihak-pihak lain, serta seluruh mahasiswa PS-MSP yang telah membantu dan 

memberikan inspirasi.  

 Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini adalah 

agar dalam melaksanakan Tri-Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan 

mendapatkan acuan yang telah disepakati sehingga tujuan dari pendirian PS-MSP bisa lebih 

terarah, dan lebih cepat di dalam pelaksanaannya.  Perkembangan iptek yang tidak bisa 

dihindari lagi sehingga pelaksanaan Tri-Dharma Perguruan Tinggi akan menjadi lebih 

dinamis, maka mau tidak mau dokumen ini bisa selalu untuk disesuaikan. 

 Akhirnya, dengan ucapan bismillahirohmanirrahim semoga Dokumen Rencana 

Strategis Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Trunojoyo Madura 

dapat digunakan dan bisa bermanfaat. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sehubungan dengan keunggulan dan karakteristik Sumberdaya Akuatik yang diusulkan, 
maka lulusan yang dihasilkan mempunyai tanggungjawab terhadap keahlian berkarya mulai dari 
sektor hulu sampai hilir.  Pada sektor hulu, konsentrasi pada bidang kualitas perairan yang 
mendukung keberadaan dan kelestarian sumberdaya ikan dengan titik berat pada konservasi air dan 
ikan; sementara pada sektor hilir, konsentrasi pada pemanfaatan sumberdaya ikan yang bijaksana 
melalui pemanfaatan yang berorientasi pada sumberdaya ikan yang berkelanjutan.   

Keahlian berkarya para lulusan sangat luas berkaitan dengan sumberdaya akuatik, misalnya 
adalah pada bidang pendidikan (dosen), peneliti (LIPI dan lembaga peneitian lainnya), praktisi bidang 
ekonomi (Perbankan, koperasi) dan lingkungan (Badan/Kantor Lingkungan Hidup) serta pada 
pembuat kebijakan (anggota DPR) dan penegakan kebijakan (Pertahanan dan Keamanan).  Selain itu, 
tidak menutup pada bidang-bidang lainnya yang aktivitasnya non-government (nGO) berorientasi 
Blue Economy seperti berwiraswasta mengingat potensi air dan ikan merupakan modal dasar untuk 
menjadi entrepreneur yang berkarakter saling terkait, saling ketergantungan sehingga pada tataran 
aplikasi akan memberikan efek domino untuk tumbuh dan berkembangnya jenis usaha baik yang 
berorientasi perairan dan perikanan maupun dari bidang lain, seperti pariwisata, pertanian, 
peternakan, kehutanan, perhubungan, kepelabuhan, teknik perkapalan, teknik navigasi, farmasi dan 
masih banyak lainnya yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 

1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2.  Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

4. Keputusan Presiden RI No 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas 

Trunojoyo; 

5. Peraturan Mmenteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Statuta Universitas Trunojoyo Madura; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/O/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura; 

7. Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura 

8. Rencana Strategis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Tahun 

2014 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2.  VISI, MISI DAN NILAI DASAR 

 2.1  Visi 

Sebagai pusat kompetensi sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya perairan 
yang bijaksana dan berkelanjutan 

 

 2.2  Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang pengelolaan sumberdaya perairan yang berkualitas 
2. Mengembangkan kegiatan penelitian di bidang pengelolaan sumberdaya perairan yang 

mampu memberikan kontribusi untuk memperkaya khasanah keilmuan serta berdaya guna 
tinggi 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang 
pengelolaan sumberdaya perairan 

4. Memperluas jaringan kerjasama dan kemitraan stakeholder yang mendukung kegiatan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang pengelolaan sumberdaya 
perairan. 

 

 2.3  Nilai-Nilai Dasar 

 Mengacu kepada nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan tertuang di dalam 

Keputusan Rektor No.5a/UN46/2005 tentang Nilai-Nilai Dasar UTM yang meliputi: 

1.  Nilai-nilai keagamaan yang meliputi: 

a. Memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Bekerja dengan penuh dedikasi, pengorbanan, dan keikhlasan untuk mendapatkan 

keberkahan Tuhan YME 

c. Disiplin beribadah dan berakhlak mulia 

d. Amanah, sabar, tekun dan tidak mudah putus asa 

e. Bersyukur dan tawakkal atas hasil akhir 

 

2. Nilai-nilai Pancasila 

a. Memelikiki keyakinan agama yang kuat 

b. Memiliki rasa persatuan dan kesatuan serta berusaha mempersatukan masyarakat 

pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya 

c. Bersikap demokratis dalam kehidupan dan tugasnya berdasarkan atas azas 

kekeluargaan dan musyawarah 

d. Memiliki semangat dan kepekaan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 

 

3. Nilai-nilai dasat kompetensi (kompetensi moral, keilmuan, sosial, mamajerial, 

teknologi, dan wawasan global) 

a. Kompetensi moral merupakan sikap dan prilaku dosen yang taat beribadah, 

mengerjakan yang diperintahkan, dan menjauhi yang dilarang 

b. Kompetensi keilmuan adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dalam 

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

c. Kompetensi sosial adalah kepribadian yang mampu beradaptasi bekerjasama 

sesuai dengan kondisi sosial budaya di lingkungannya 

d. Kompetensi teknologi adalah memahami dan mampu memanfaatkan kemajuan 

teknologi dan informasi untuk kemajuan pendidikan 



e. Kompetensi wawasan global, memiliki kepribadian terbuka, trasparan, kompetitif, 

bersanding dan bersaing serta mempunyai visi untuk mencapai kemajuan di masa 

depan dengan tetap berlandaskan kearifan lokal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



BAB 3.  ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 

 3.1  Kekuatan 

  3.1.1  Visi-Misi 

  a.  Pendidikan diyakini sebagai modal utama membangun bangsa 

b. Perairan sebagai modal utama yang dianugerahkan oleh Allah SWT   

proporsinya lebih besar dibandingkan dengan proporsi daratan 

c.  Sumberdaya air dengan segala isi yang ada di dalamnya menjadi sumber 

penghidupan, sumber peluang kerja dan penentu lingkungan kehidupan 

d. Jumlah minat calon mahasiswa Prodi MSP yang terus mengalami 

peningkatan 

e.  Potensi perairan yang besar kemungkinan untuk mengembangkan ilmu dan 

teknologi berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perairan 

f. Potensi perairan yang besar memberikan ruang untuk lebih banyak 

berkontribusi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat 

g.  Potensi perairan yang besar memberikan peluang untuk menyatukan kinerja 

bersama semua stakeholder 

 

  3.1.2  Tata Pamong 

a.  Jumlah dosen sebanyak 7 orang ditambah dengan dosen-dosen sesuai 

kompetensinya dari prodi lain sangat mendukung proses belajar-mengajar 

di Prodi MSP, dan kualifikasinya diharapkan pada tahun 2019, sebanyak 6 

orang dari 7 orang dosen tetap bergelar Doktor (S3). 

b.  Rasio dosen : mahasiswa saat ini 1: 8 sangat baik dan pada 5 tahun 

mendatang 1 ; 20 

c.  Sistem tata-kelola prodi yang bersifat terbuka dengan memanfaatkan 

kemajuan Teknologi Informasi memperkuat tingkat kepercayaan kepada 

pengelolaan prodi 

d.  Kegiatan proses belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat menyatukan kinerja antara dosen-mahasiswa dan semua pihak 

terkait berkepentingan. 

  

3.1.3 Kemahasiswaan 

a. Jumlah peminat calon mahasiswa Prodi MSP terus bertambah dan asal 

tempat sekolah juga mengalami pertambahan 

b. Kegiatan Kemahasiswaan dianggarkan oleh Prodi yang proporsinya sesuai 

dengan SOP 

c. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan dan mendapat pendampingan dari 

Prodi 



d. Kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dianggarkan dan dibina 

sejak tahun pertama dan penganggarannya sesuai SOP 

 

3.1.4 Sumberdaya 

a. Sumberdaya manusia (SDM) dosen dalam kondisi yang memadai baik dari 

segi kuantitas maupun kualitas 

b. Potensi calon mahasiswa cukup baik 

c. Potensi sarana yang menunjang kompetensi lulusan baik ruang kuliah 

maupun laboratorium di kampus dan di lapang sangat memadai 

d. Tenaga administrasi yang mendukung semua aktivitas Prodi cukup baik 

dan memadai 

 

3.1.5 Kurikulum dan Pengajaran 

a. Kurikulum berbasis KKNI 

b. Pengajaran dilakukan oleh dosen-dosen dengan kualifikasi yang 

memenuhi syarat sebagai pendidik 

c. Sarana dan prasarana pendukung untuk merealisasikan penerapan 

kurikulum cukup memadai 

d. Mendapat dukungan dari stakeholder 

 

3.1.6 Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana 

a. Pagu anggaran yang diberikan oleh fakultas didsistribusikan sesuai dengan 

SOP 

b. Sarana dan Prasarana untuk proses belajar-mengajar, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat memadai 

c. Keberadaan distribusi anggaran disampaikan secara transparan melalui 

web prodi 

d. Anggaran diupayakan mendapatkan alokasi tambahan melalui kerjasama 

dengan pihak terkait 

 

3.1.7 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Rencana dan anggaran penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat 

dianggarkan secara terbuka/transparan melalui web prodi 

b. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk melaksanakan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat sangat terbuka 

c. Membangun desa binaan sebagai destinasi pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

d. Selalu melibatkan semua dosen dan mahasiswa dalam setiap kegiatan 

untuk menunjang realisasi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi 

 

 3.2  Kelemahan 

  3.2.1  Visi-Misi 

  a.  Pendidikan berorientasi perairan dan kemaritiman masih belum populer 

  b.  Perhatian terhadap potensi perairan masih bersifat sektoral 



c. Belum terbagunnya mind-set di masyarakat bahwa potensi perairan menjadi  

sumber penghidupan, sumber peluang kerja dan penentu lingkungan 

kehidupan 

d.  Pengembangan ilmu pengetahudan teknologi kelautan masih membuthkan 

waktu yang lama 

e.  Pengabdian kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumberdaya perairan 

menghadapi tantangan prilaku masyarakat yang belum mendukung 

f.  Belum satunya kata dan perbuatan dari semua stakeholder untuk bekerja 

bersasama dalam satu Team-work yang masif 

 

  3.2.2  Tata Pamong 

  a.  Masih ada 4 orang dosen yang sedang menjalani studi lanjutan 

  b.  Rasio dosen baik namun saat ini masih banyak dibantu oleh dosen kontrak 

c.  Keterbukaan sistem pengelolaan prodi menjadikannya semua aturan kurang 

fleksibel bai pengambil keputusan 

d.  Menyatukan ruang dan waktu dalam setiap kegiatan tidaklah mudah 

mengingat setiap komponen mempunyai kesibukan dan kegiatan masing-

masing 

 

  3.2.3  Kemahasiswaan 

  a.  Calon mahasiswa baru mempunyai kemampuan yang sangat beragam 

b.  Pencairan dana dari Universitas menjadi kendala dan menyebabkan 

kegiatan tidak taat jadwal 

  c.  Kreativitas dan motivasi mahasiswa sangat beragam 

  d.  Kontinuitas pembinaan masih terkendala dana, waktu dan tenaga 

 

  3.2.4  Sumberdaya 

  a.  Sebgaian besar dosen masih berstatus studi lanjutan 

  b.  Persaingan dengan perguruan tinggi lain cukup ketat 

c.  Belum sinerginya antara kebutuhan di tingkat Prodi dengan kebijakan dari 

Fakultas maupun Universitas 

d.  Tenaga administrasi masih dimiliki oleh fakultas 

 



  3.2.5  Kurikulum dan Pengajaran 

  a.  Evaluasi keberhasilan kurikulum masih memerlukan waktu 

b.  Selin sebagian besar dosen masih berstatus studi lanjutan, dosen-dosen 

pengampu Mata Kuliah Dasar Umum masih belum terkoordinir dengan 

baik 

  c.  Dukungan anggaran sangat tidak jelas 

  d.  Belum ada alumni  

 

  3.2.6  Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana 

  a.  Pencairan anggaran tidak jelas jadwalnya 

b.  Selain masalah anggaran, jumlah sarana dan prasarana proporsinya belum 

memenuhi kebutuhan berdasarkan jumlah mahasiswa  

c.  Selain jadwal pencairan yang tidak jelas, masih ada keengganan dari para 

pihak untuk memberikan masukan dan mau membuka web 

d.  Kompetisi dengan Perguruan Tinggi atau tenaga ahli lain dalam menjalin 

kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta proses 

administrasi yang merepotkan 

 

  3.2.7  Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a.  Minimnya masukan dari para pihak atas keterbukaan informasi kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat di web prodi 

b.  Sistem administrasi di internal universitas maupun dari pihak luar sangat 

merepotkan dan menyita waktu dan tenaga 

c.  Pencairan dana kegiatan yang tidak jelas serta partisipasi masyarakat desa 

yang masih rendah 

d.  Waktu menjadi kendala tersendiri 

 

 3.3  Peluang 

  3.3.1  Visi-Misi 

  a.  Pendidikan sudah menjadi kebutuhan masyarakat 

b.  Perairan membuka beraneka ragam peluang yang bersifat memberikan efek 

domino dari hilir sampai hulu dan bisa menjadi pioner pembangunan  

c.  Karakteristik dan kondisi kehidupan di P. Madura memberikan pilihan yang 

lebih menarik bagi para calon mahasiswa baru 



d. Persaingan antara Prodi di internal universitas dan antar perguruan tinggi di 

Jawa Timur cukup tinggi 

e.  Pengembangan ilmu dan teknologi perairan masih relatif sedikit 

f. Karakteristik perairan P. Madura yang dicerminkan oleh keragaman 

organismenya dan sejumlah pulau-pulau kecil  memberikan peluang untuk 

meberdayakan masyarakat 

g. Kesadaran masyarakat akan potensi perairan yang dipengaruhi oleh 

berbagai aspek membuka celah untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai 

pihak berkepentingan. 

 

  3.3.2  Tata Pamong 

a.  Semakin terbukanya kesempatan untuk bermitra dengan perguruan tinggi 

lain baik di dalam negeri maupuan di luar negeri membuka kesempatan 

bagi dosen untuk meningkatkan kapasitasnya 

b. Peluang meningkatnya jumlah peminat calon mahasiswa baru akan 

membuka peluang untuk menambah jumlah dosen yang berkualitas. 

c. Membuka kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi membangun 

Prodi MSP 

d.  Kerjasama dengan semua pihak dibuka seluas-luasnya oleh universitas 

 

  3.3.3  Kemahasiswaan 

a.  Perubahan paradigma atas pendidikan pondok pesantren yang banyak di P. 

Madura memberikan pilihan alternatif bagi prodi untuk mendapatkan 

sejumlah mahasiswa baru yang lebih berkualitas 

b.  Tawaran kerjasama antara perguruan tinggi maupun instansi atau pihak 

terkait bisa dilakukan juga dengan sharing anggaran  

c.  Kolaborasi antara prodi dan disiplin keilmuan membuka kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan dosen dari prodi lain 

d.  PKM yang kompetisinya dilakukan setiap tahun menuntut mahasiswa lebih 

kreatif 

 

  3.3.4  Sumberdaya 

  a.  Dibukanya kontrak dosen untuk menambah tenaga pendidik 

b.  Disarankannya untuk terus menambah jumlah mahasiswa baru memnuka 

kesempatan untuk menambah anak didik dari tahun ke tahun 



c.  Sistem resource sharing memberikan pilihan yang lebih baik dalam 

melaksanakan fungsi dan tugas pengajaran 

d.  Kontrak tenaga administrasi dengan kualifikasi yang dibutuhkan sangat   

membantu prodi 

 

  3.3.5  Kurikulum dan Pengajaran 

a.  Terjalinnya kemitraan kerja dengan para pihak termasuk antar prodi dan 

antar perguruan tinggi untuk mengevaluasi kurikulum secara reguler 

b.  Dosen yang saat sedang tugas belajar bisa berkontribusi terhadap 

pengembangan pengajaran 

c.  Realisasi penerapan kurikulum bisa difasilitasi dengan dibuatnya MOU 

dengan pihak-pihak terkait 

d.  Semakin banyak mebilatkan stakeholder akan memperkaya kurikulum dan 

pengajaran  

 

  3.3.6  Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana 

a.  Kerjasama akan memperkuat kolaborasi untuk pembiayaan 

b.  Kerjasama akan memperkuat kolaborasi untuk pembiayaan, sarana dan 

prasarana 

c.  Transparansi anggaran membuka kesempatan pihak lain untuk 

berkontribusi 

d.  Kegiatan dosen dan mahasiswa yang bersifat kolaboratif dan kompetitif 

bisa membantu anggaran kegiatan  

 

  3.3.7  Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a.  Rencana dan anggaran penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat 

yang dibuka secara transparan akan mengundang pihak lain untuk 

melakukannya secara bersama  

b.  Meningkatnya jumlah institusi dasn lembaga  yang bermitra untuk 

melakukan peneitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan 

pengelolaan sumberdaya perairan 

c.  Memanfaatkan setiap potensi yang ada di desa Binaan serta 

memberdayakan masyarakatnya  

d.  Kolaborasi antar prodi dan antar perguruan tinggi serta berbagai pihak 

lainnya 

 



3.4  Ancaman 

3.4.1  Visi-Misi 

a.  Bekerja lebih menjamin kehidupan daripada melanjutkan sekolah 

b.  Generasi yang berminat di pendidikan berkompetensi perairan masih 

rendah 

c.  Perkembangan pendidikan berkompetensi IT dan Komunikasi berkembang 

sangat pesat 

d.  Persaingan antar prodi dan antar perguruan tinggi 

e.  Perhatian dari pembuat kebijakan di bidang perairan masih kurang 

f.  Masih banyak image perairan adalah wilayah berbahaya dan tidak menarik 

g.  Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan di perairan masih mahal 

  

  3.4.2  Tata Pamong 

  a.  Menjadi dosen adalah pilihan terakhir di dunia kerja 

  b.  Rekruitmen dosen sangat sulit 

  c.  Sistem tata kelola prodi memerlukan supporting system yang memadai 

  d.  Mahasiswa sangat tergantung kepada google 

 

  3.4.3  Kemahasiswaan 

a.  Persaingan antar prodi, antar perguruan tinggi dan terbukanya peluang kerja 

b.  Ketidakjelasan pencairan anggaran 

c.  Kegiatan dosen yang banyak menyita tenaga dan waktu 

d.  PKM bukan bagian dari kebutuhan mahasiswa 

  

  3.4.4  Sumberdaya 

a.  Keberadaan dosen tidak diimbangi oleh ketersediaan tenaga PLP yang 

memadai 

b.  UKT dan Eksistensi Mahasiswa Bidik Misi mempengaruhi jumlah existing 

mahasiswa dan kualitas proses belajar-mengajar 

c.  Pengadaan dan pemeliharaan sara ruang kuliah dan laboratorium tidak 

memadai 



d.  Tenaga administrasi masih bersifat tenaga kontrak yang sewaktu-waktu 

bisa pindah 

 

  3.4.5  Kurikulum dan Pengajaran 

  a.  Perkembangan iptek yang sangat cepat 

b.  Tenaga dosen yang relatif masih muda seringkali mempengaruhi kualitas 

komunikasi dalam transfer iptek 

c.  Jenis Sarana dan prasarana harus dapat mengikuti perkembangan iptek 

d.  Persaingan antar perguruan tinggi sangat ketat 

  

  3.4.6  Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana 

  a.  Jumlah pagu anggaran belum memadai 

  b.  Peremajaan sarana dan prasarana tidak jelas 

  c.  Transparansi anggaran tidak seiring sejalan dengan pencairannya 

  d.  Peningkatan kerjasama ditentukan oleh eksistensi perguruan tinggi 

 

  3.4.7  Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a.  Realisasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

terkendala kebijakan 

b. Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkendala 

birokrasi administrasi  

c.  Menyatukan mindset membangun desa binaan memerlukan waktu dan 

komitmen 

d.  Kebersamaan memerlukan komitmen waktu, tenaga dan tenggangrasa 

 

  

 

 

 

 

 



BAB 4.  TUJUAN DAN SASARAN 

1. Menghasilkan lulusan yang professional dan berdaya saing di bidang pengelolaan 
sumberdaya perairan 

2. Menghasilkan tata kelola manajemen organisasi program studi  yang kondusif,  
transparan, akuntabel 

3. Menghasilkan riset yang memberikan konstribusi kepada masyarakat di bidang 
pengelolaan sumberdaya perairan 

4. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang berbasis pada hasil riset untuk 
kemanfaatan masyarakat 

5. Menghasilkan kerjasama yang sinergi dan berkelanjutan dengan mitra di bidang 
pengelolaan sumberdaya perairan 

Tabel 1.  Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran  

No 
Tujuan 

Sasaran 
Strategi Pencapaian dan 

Pengembangan (kegiatan) 
 

Indikator Pencapaian 

1.  - Menghasilkan sumberdaya 
manusia yang bermoral, 
berpengetahuan dan 
ketrampilan tinggi,  serta 
memiliki jiwa 
kewirausahaan 

-  Meningkatkan kualitas program 
studi dalam menghasilkan 
lulusan dengan rata -rata IPK 
tinggi dan tepat waktu 

- Menghasilkan 80% lulusan 
dengan waktu kuliah 4 tahun 
pada tiap-tiap angkatan dan IPK 
lulusan minimal 3,25. 
 
 

- Menghasilkan sarjana yang 
cerdas, terampil, mampu 
berpikir, berkarya, 
berintegritas tinggi dan 
kompeten dalam 
mengembangkan keilmuan, 
khususnya Ilmu 
pengelolaan Sumberdaya 
perairan  

- Mengevaluasi dan 
mengembangkan kurikulum 
berdasarkan masukan 
stakeholder sehingga sesuai 
kebutuhan pasar. Selain itu, 

- Memberdayakan laboratorium 
untuk menunjang pendidikan 
berbasis laboratorium 
(Laboratory Based Education)  

-  

- Waktu tunggu lulusan 
mendapatkan pekerjaan 4 bulan. 
 

- Meningkatkan kepuasan 
terhadap pelayanan 
akademis 

- Melaksanakan sistem 
penghargaan dan sanksi  
 

- Terlaksanakannya sistem SIAKAD 
secara menyeluruh dalam 
pelayanan akademis. 

 - Meningkatnya kapasitas 
kinerja dosen maupun 
tenaga kependidikan 

- Mengadakan dan menambah 
jumlah kuliah tamu yang berasal 
dari alumni, para pakar, industri 
dan perguruan tinggi baik dari 
dalam maupun luar negeri 

- Kuliah tamu yang diselenggarakan 
sebanyak minimal  2-3 kali/ 
tahun, dengan kuliah tamu dari 
luar negeri minimal 2 kali/tahun 
 
 

- Meningkatnya kualitas 
sumber daya manusia baik 
dari dosen maupun tenaga 
kependidikan bersertifikat 

- Melaksanakan keilmuan sesuai 
kompetensi berdasarkan 
rencana pengembangan PS 
Manajemen Sumberdaya 
Perairan sesuai bidang 

- Penambahan jumlah penelitian 
menjadi 16 (3 tahun ini tercapai 
rata-rata 12) 
 
 

- Meningkatnya kualifikasi 
akademis dosen 

- Memberi kesempatan untuk 
meningkatkan kualifikasi secara 
akademik melalui penugasan 

- Tahun 2020 terdapat 
penambahan dosen S3 87,5% 
staf dosen sudah bergelar  



studi lanjut pada perguruan 
tinggi di dalam maupun luar 
negeri,  

- Mengadakan penelitian 
(individual maupun lembaga), 

- Mengikutsertakan dalam 
kegiatan kursus, seminar, 
workshop dan pelatihan-
pelatihan, 

- Magang ke perguruan tinggi 
lain yang lebih mapan. 

- Mendorong kepada setiap 
dosen untuk lebih meningkatan 
publikasi baik tingkat nasional, 
internasional, HKI serta 
pengabdian masyarakat  

- Jumlah publikasi minimal 10 
paper untuk jurnal nasional (3 
tahun terakhir rata-rata 4) dan 
rata-rata 2 untuk internasional 
setiap tahun (tercapai 1 per 
tahun) 

- Jumlah pelatihan/workshop 
tenaga kependidikan sebanyak 
1-2 kali setiap tahun 

- Memagangkan dosen yang 
belum lektor ke perguruan 
tinggi lain 

- HKI minimal 2 per tiga tahunnya 
(dari riset yang ada) 
 

- Tersedianya sarana dan 
prasarana yang mendukung 
untuk terciptanya kondisi 
proses belajar mengajar 
dengan baik dan nyaman. 
 

- Menerapkan skala prioritas 
dalam pengembangan sarana 
pendidikan dan pengajaran 

- Menciptakan kondisi yang 
nyaman untuk belajar di dalam 
maupun di luar kelas dan 
meremajakan/ mengganti 
peralatan laboratorium yang 
sudah tidak berfungsi di 
laboratorium  

- Berlangganan jurnal secara 
online baik terakreditasi dan 
internasional  

- Menyediakan fasilitas wifi free  
- Pelatihan di bidang 

pengelolaan laboratorium, 
Pemberian bimbingan di 
bidang pengelolaan 
laboratorium, Peran serta PLP 
dalam seminar /lokakarya di 
bidang pengelolaan 
laboratorium, keikutsertaan 
PLP dalam keanggotaan dalam 
organisasi profesi, 
Keanggotaan PLP dalam tim 
penilai angka kredit jabatan 
fungsional PLP, Perolehan 
penghargaan/tanda jasa untuk 
PLP, Perolehan gelar 
kesarjanaan PLP 

- Meningktkan efisiensi dan 
efektifitas penggunaan ruang  
(saat ini sudah tersedia 
kelas/ruang kuliah bersama)  

- Penambahan alat 
peraga/instrumen untuk 
kegiatan belajar mengajar dan 
sarana laboratorium termasuk 
laboratorium lapangan 

- Tersedianya digital online 
library dan jurnal pada bidang 
yang mendukung  

- Tersedianya  fasilitas wifi free 
dan lokasi akses internet. 

- Peningkatan pelayanan 
Pranata laboratorium 
pendidikan (PLP)  

2. - Terciptanya suasana yang 
kondusif sebagai upaya 
peningkatan produktivitas 
kinerja Program Studi 
Sumberdaya Akuatik 

- Membuat struktur organisasi 
berdasarkan kebutuhan dengan 
pembagian kerja yang jelas 
 
 

- Terlaksananya rapat dosen 
(minimal 1 kali  perbulan), 
disamping rapat lainnya seperti 
kurikulum, program pengabdian 
masyarakat, ploting matakuliah 



 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 

-  

dan lain-lain. 
- Diadakannya sharing dan hearing 

dengan mahasiswa 1 
kali/semester di setiap awal 
semester, disamping rapat 
lainnya yakni sosialisasi 
PKL/Skripsi saat para mahasiswa 
akan memprogram PKL/Skripsi di 
KRS 

- Menciptakan lembaga 
pendidikan yang 
berkompeten dan 
terpercaya 

- Melaksanakan administrasi 
secara sistematis dan efisien 
serta tepat waktu 

- Melaksanakan evaluasi kinerja 
secara periodik  

- Memantapkan manajemen yang 
akuntabel dan transparan 

- Pemberian reward bagi yang 
berprestasi dalam pendidikan 
dan penelitian serta pengabdian 

- Adanya SOP untuk semua 
kegiatan administrasi maupun 
evaluasi 

3. - Meningkatkan kualitas 
penelitian agar dapat 
dipublikasikan/ dipatenkan 
baik secara nasional, 
regional maupun 
internasional serta 
diaplikasikan secara riil 
untuk membantu 
memecahkan 
permasalahan di 
masyarakat. 

-  

- Mengembangkan budaya 
penelitian untuk menghasilkan 
luaran berupa publikasi/jurnal 
dan mengikuti/melaksanakan 
seminar di tingkat nasional 
maupun internasional, serta 
paten 

- Menghasilkan publikasi minimal 
10 jurnal nasional  dan 1 jurnal 
internasional  

- Menghasilkan publikasi 30 
seminar nasional. 

- Mendapatkan hibah kompetitif 
penelitian dosen 15 % dari total 
dana lokal UTM dan 10 % dari 
total dana luar UTM dalam setiap 
tahun  

- Peningkatan jumlah penelitian 
menjadi 60% setiap tahunnya 
yang dilakukan oleh dosen. 

- Berlangganannya jurnal  
Reaserch. Memperoleh HKI per 
tiga  tahunnya minimal 2 dari 
hasil penelitian yang telah 
dilakukan 

- Membangun Desa Binaan - Memfokuskan penelitian 
terhadap pengelolaan 
sumberdaya perairan yang ada 
di Desa Binaan 

- Minimal ada 1 (satu) Desa Binaan 

4. - Meningkatnya jumlah 
dosen dan mahasiswa yang 
secara langsung maupun 
tidak langsung terlibat 
dalam pengabdian kepada 
masyarakat 

- Meningkatkan kerjasama 
dengan mitra industri, mitra 
lokal dalam pemberdayaan 
masyarakat di daerah/desa 
binaan 
 

-  

- Jumlah kegiatan dalam 
pengabdian masyarakat 3 – 4 kali/ 
tahun  

- Mempunyai desa binaan minimal 
1 per tiga tahunnya sebagai 
demplot dalam bidang 
pengabdian masyarakat  
 

-  

- Terjadinya transfer - Membekali mahasiswa dengan - Jumlah PKM mahasiswa yang 



teknologi dan ilmu 
pengetahuan kepada 
masyarakat. 

pemahaman tanggung jawab 
etika dan profesi serta 
menciptakan kepedulian 
terhadap dampak sosial 

- Meningkatkan jumlah dan 
kualitas PKM mahasiswa 

dibiayai 10 dari jumlah PKM yang 
didanai di UTM/ tahun. 

- Membangun Desa Binaan - Memfokuskan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
di Desa Binaan 

- Minimal ada 1 (satu) Desa Binaan 

5. - Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas kerjasama 

- Meningkatkan kerjasama dan 
kemitraan dengan lembaga-
lembaga terkait baik dalam 
maupun luar negeri 

Mendapatkan MoU dengan 
lembaga (10 lembaga). 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5.  ISU STRATEGIS 

1. PENGAJARAN 

Jumlah mahasiswa angkatan I (TA 2016-2017) berjumlah 20 orang memberikan 

motivasi agar jumlah tersebut terus bertambah sejalan dengan bertambahnya usia Prodi MSP.  

Target peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima Prodi MSP setiap tahunnya meningkat 

rata-rata sebesar 50% untuk jangka waktu 4 tahun ke depan dengan harapan rasio Dosen : 

Mahasiswa mencapai 1 : 9 

Tabel 2.  Jumlah Mahasiswa dan Rasio Dosen dengan Mahasiswa Selama 4 Tahun 

     Perencanaan 

T A 
2016/2017 

Rasio 

Dos:Mhs 

T A 
2017/2018 

Rasio 

Dos:Mhs 

T A 
2018/2019 

Rasio 

Dos:Mhs 

T A 
2019/2020 

Rasio 

Dos:Mhs 

20 1 : 3,3 35 1 : 5,0 45 1: 6,4 60 1:8,6 

Rencana perkembangan seperti yang ditargetkan ini diharapkan kualitas belajar-

mengajar yang ada di Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan akan berjalan efektif 

mengingat rasio Dosen : Mahasiswa yang relatif kecil.  Peningkatan rasio yang dilakukan 

secara bertahap dengan mempertimbangkan pengadaan sarana laboratorium yang sangat 

lambat sehingga jika tidak dikendalikan akan berakibat kepada efektifitas pengajaran yang 

pada akhirnya akan berdampak kepada kualitas mahasiswa yang tidak sesuai dengan harapan. 

Secara kuantitatif dapat dilihat, bahwa untuk Tahun Ajaran 2016/2017 rata-rata Indeks 

Prestasi Mahasiswa pada semester ganjil adalah 3,40 dan meningkat menjadi 3,42 pada 

semester genap.  Kecenderungan ini akan terus dipertahankan bahkan akan ditingkatkan 

sehingga pada saat wisuda nanti sarjana lulusan Program Studi MSP mempunyai Indeks 

Prestasi Komulatif minimal 3,50 

Tabel 3.  Indeks Prestasi Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan 

TA 2016/2017  

No Nama Mahasiswa NPM Indeks Prestasi (IP) 

Semester 

Ganjil 

Semester 

Genap 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

1 Nur Dina Kamelia 160351100001 3,65 3,85 3,80 3,85 3,85 

2 Hasyim Yusuf 160351100002 3,00 3,02 3,10 3,10 3,20 

3 Aisyatur Rohmah 160351100003 3,23 3,13 3,15 3,15 3,25 

4 Fajriyatur Rohmah 160351100004 3,13 3,52 3,60 3,60 3,60 

5 Nurul Ellen 

Francisca 

160351100005 3,28 3,44 3,50 3,50 3,50 

6 Wahidah Inayati 160351100006 3,80 3,48 3,55 3,75 3,75 

7 Ahmad Ibrahim 160351100007 3,38 3,40 3,40 3,40 3,40 

8 Wahyu Rhomadhon 160351100009 3,25 3,29 3,30 3,30 3,30 

9 Roihatul Jannah 160351100011 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

10 Zaikhoh Maya Ning 

Tias 

160351100013 3,50 3,23 3,30 3,30 3,30 

11 Kholis Kholifi 160351100014 3,15 2,81 3,00 3,00 3,25 

12 Gema Benada Ziah 160351100015 3,40 3,56 3,70 3,75 3,75 

13 Avin Yusuf 

Noktasatria 

160351100016 3,38 3,21 3,30 3,30 3,30 

14 Mu’awiyah 160351100017 3,63 3,77 3,70 3,70 3,70 



15 Wizarotul Labibah 160351100018 3,80 3,81 3,81 3,81 3,81 

16 Moh. Wildanul 

Jannah 

160351100020 3,45 3,60 3,60 3,60 3,60 

17 Jefri Tri Afandi 160351100021 3,15 3,35 3,40 3,40 3,40 

18 Dandy Arie Sofyan 160351100022 3,40 3,42 3,35 3,35 3,50 

RATA-RATA 57,78 

(3,40) 

58,07 

(3,42) 

3,45 3,47 3,50 

 

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah 4 orang dosen dari 7 orang dosen tetap saat 

ini masih dalam status tugas belajar, dengan harapan pada TA 2018/2019 sudah ada sebagian 

diantara mereka yang sudah menyelesaikan tugasnya dan kembali mengajar di program studi.   

Kualitas pengajaran yang dilakukan didukung oleh Kurikulum yang berbasis KKNI 

dengan keyakinan, bahwa 4 tahun ke depan kurikulum tersebut masih sesuai dengan 

dinamika perkembangan dunia perikanan dan kelautan kususnya yang ada di Indonesia.  

Tentunya setelah 4 tahun pelaksanaan kurikulum ini, ada evaluasi untuk digunakan pada 

masa 4 tahun berikutnya.  Selain itu, pengajaran berbasis inovatif dengan menggunakan 

teknologi informasi akan dikembangkan dengan melakukan kerjasama dengan Laboratorium-

laboratirum yang ada di fakultas Teknik, misalnya penggunaan applikasi Android untuk 

identifikasi organisme perairan, pengaturan kondisi perairan dengan kontrol otomatis untuk 

budidaya, dan lain-lain.  

Kompetensi yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk lebih menajamkan 

pemahamannya adalah pada bidang-bidang : Manajemen Sumberdaya Perairan, Manajemen 

Sumberdaya Perikanan, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.  Oleh karena 

itu, dari 145 SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa agar dapat dinyatakan lulus sebagai 

Sarjana Perikanan (S.Pi), diantaranya untuk masing-masing minat secara berturut-turut 

disediakan 24 SKS, 19 SKS, dan 18 SKS sebagai mata kuliah pilihan.  Selain memperoleh 

ijazah sarjana, maka lulusan Program Studi MSP nantinya akan dilengkapi dengan Sertifikat 

Kompetensi yang dikeluarkan oleh Instansi terkait sesuai bidang, untuk itu kerjasama dengan 

pihak-pihak terkait tersebut akan diupayakan sesegera mungkin.  

Isu-isu kekinian terkait dengan pembangunan sumberdaya perikanan di negeri ini 

dapat diikuti oleh calon sarjana dari Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan melalui 

kurikulum yang disajikan, misalnya berkaitan dengan isu degradasi kulaitas perairan, 

degradasi sumberdaya perikanan, kerusakan habitat, IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) 

Fishing  dan cepatnya perkembangan Teknologi Informasi yang dapat diaplikasikan dan bisa 

menjadi bagian kehidupan sehari-hari serta dapat menjadi kebutuhan masyarakat nelayan. 

Tabel 4. Mata Kuliah Pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan 

Semester 
KODE 

MK 
Mata Kuliah 

SKS 

 

1 

UNG108 Pendidikan Kewarganegaraan 3 (3-0) 3 

UNG109 Bahasa Indonesia 3 (3-0) 3 

MIT121 Matematika 2 (2-0) 2 

HIT131 Kimia Dasar 3 (2-1) 3 

HIP121 Dasar-Dasar Manajemen 2 (2-0) 2 

HIT132 Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan 3 (2-1) 3 

MIT122 Renang 2 (1-1) 2 



HIT123 

Hukum dan Perundang-Undangan Kelautan dan 

Perikanan 2 (2-0) 2 

 Jumlah SKS semester 1 

 

20 

2 

UNG10 Bahasa Inggris 3 (3-0) 3 

UNG101 Pendidikan Agama Islam 3 (3-0) 3 

UNG102 Pendidikan Agama Kristen Protestan 

  UNG103 Pendidikan Agama Kristen Katolik 

  UNG104 Pendidikan Agama Hindu 

  UNG105 Pendidikan Agama Budha 

  UNG106 Pendidikan Agama Khonghuchu 

  HIT234 Ikhtiologi  3 (2-1) 3 

HIT245 Biologi Laut 4 (2-2) 4 

MIT223 Pengantar Oseanografi 2 (2-0) 2 

MIT224 Dasar Budidaya 2 (2-0) 2 

MIT235 Limnologi 3 (2-1) 3 

 Jumlah SKS semester 2 

 

20 

3 

MIT336 Avertebrata Air 3 (2-1) 3 

MIT337 Biokimia Perairan 3 (2-1) 3 

MIT338 Klimatologi 3 (2-1) 3 

MIT339 Kualitas Air  3 (2-1) 3 

MAA331 Biologi Perikanan 3 (2-1) 3 

MAA332 Planktonologi 3 (2-1) 3 

 Jumlah SKS semester 3 

 

18 

4 

HIT447 Statistika & Pengolahan Data Kelautan dan Perikanan 3 (2-1) 3 

HIA431 SIG Kelautan dan Perikanan 3 (2-1) 3 

MIT4310 Ekologi Perairan 3 (2-1) 3 

MIT4411 Mikrobiologi Akuatik 3 (2-1) 3 

MBA432 Teknologi dan Metode Penangkapan Ikan 2 (2-0) 2 

MAA433 Fisiologi Hewan Air 3 (2-1) 3 

 Jumlah SKS semester 4 

 

20 

5 

MBA533 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3 (2-1) 3 

MAA534 Produktifitas Perairan 3 (2-1) 3 

MAA535 Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu 3 (2-1) 3 

MAA536 Dinamika Populasi Ikan 3 (2-1) 3 

MAA537 Pengelolaan Sumberdaya Perairan 3 (2-1) 3 

HIA532 Pencemaran dan Ekotoksikologi Laut 3 (2-1) 3 

HIT528 Metode Penulisan dan Penelitian Ilmiah 2 (2-0) 2 

 Jumlah SKS semester 5 

 

20 

6 

MAA538 AMDAL Pesisir dan Laut 3 (2-1) 3 

HIA633 Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Laut 3 (2-1) 3 

HIA634 Konservasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3 (2-1) 3 

HUP631 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3 (0-3) 3 

PNF108 Pembangunan Pertanian dan Kelautan Berkelanjutan 2 (2-0) 2 

 Mata Kuliah Pilihan 1 3 (2-1) 3 

 Mata Kuliah Pilihan 2 3 (0-3) 3 



 Jumlah SKS semester 6   20 

7 

UNG111 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3 (0-3) 3 

MBA731 Tumbuhan Air dan Mikroalga 3 (2-1) 3 

 Mata Kuliah Pilihan3 3 (2-1) 3 

 Mata Kuliah Pilihan 4 3 (2-1) 3 

 Mata Kuliah Pilihan 5 3 (2-1) 3 

 Mata Kuliah Pilihan 6 3 (2-1) 3 

 Jumlah SKS semester 7   18 

8 

 Mata Kuliah Pilihan 7 3 (2-1) 3 

HUP862 Skripsi 6 6 

 Jumlah SKS semester 8   9 

 
 TOTAL SKS LULUS 

 

145 

SKS 

No.   Mata Kuliah Pilihan SKS 

Minat  Manajemen Sumberdaya Perikanan 

1 MBAL31 Sistem Informasi Penangkapan Ikan 3 (2-1) 3 

2 MBAL32 Analisis Sistem  3 (2-1) 3 

3 MBAL33 Instrumentasi Kelautan 4 (2-2) 4 

4 MBAP31 Penanganan Hasil Perairan 3 (2-1) 3 

5 MBAP32 Rekayasa dan Tingkah Laku Ikan 3 (2-1) 3 

6 MBAP33 Pengolahan Hasil Perikanan 3 (2-1) 3 

 

 Jumlah 

 

19 

Minat  Manajemen Sumberdaya Perairan 

1 MAAP31 Biomonitoring dan Bioindikator 3 (2-1) 3 

2 MAAP32 Estuaria 3 (2-1) 3 

3 MAAP33 Sistem Informasi Sumberdaya Perairan 3 (2-1) 3 

4 MAAP34 Toksikologi Hasil Perikanan 3 (2-1) 3 

5 MAAL31 Pengelolaan Limbah 3 (2-1) 3 

6 MAAL32 Analisis Resiko Lingkungan  3 (2-1) 3 

7 MAAL33 Analisis Lingkungan P3K 3 (2-1) 3 

8 MAAL34 Manajemen Perikanan Berbasis Ekosistem 3 (2-1) 3 

 

 Jumlah 
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Minat  Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

1 MCAL31 Ekowisata Perairan 3 (2-1) 3 

2 MCAL32 Domestifikasi Biota Perairan 3 (2-1) 3 

3 MCAL33 Valuasi Ekonomi Sumberdaya Perairan 3 (2-1) 3 

4 MCAP31 Diversifikasi Produk Hasil Perikanan 3 (2-1) 3 

5 MCAP32 

Pengawetan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan 3 (2-1) 3 

6 MCAP33 

Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan 

Kelautan 3 (2-1) 3 

 

 Jumlah 

 

18 

 

URUTAN KODE ARTI    URAIAN 



 1  Kode PS  M=MSP; H=Kode Jurusan PIK 

2 Kode Konsentrasi/ A=Manajemen Sumberdaya Perairan; 

Kekhususan/prodi B= Manajemen Sumberdaya Perikanan 

   C= Konservasi Sumberdaya Kelautan dan   

    Perikanan; U=Umum; I=Inti 

3 Kode elemen  MPK=Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 

Kompetensi  (K=Kepribadian); MKK=MK Ketrampilan  

Berkarya(T=Trampil); MPB=MK Perilaku 

Berkarya(P=Perilaku); MBB=MK Berkehidupan 

Bersama (B=Bersama); MKB=MK Keahlian 

Berkarya (A=Ahli); N=Pilihan Lainnya 

 4  Semester Penawaran Khusus untuk matakuliah pilihan (L=Ganjil, 

      P= Genap) 

 5  Bobot SKS MK Sudah Jelas 

 6  Nomor Urut MK Sudah Jelas     

   dalam kelompoknya/       

   kompetensinya 

 Sarana Laboratorium sebagai wadah pengajaran (praktikum) dan penelitian menjadi 

perhatian yang serius.  Seperti diketahui, bahwa Program Studi Manajemen Sumberfdaya 

Perairan mempunyai tanggungjawab pengelolaan laboratorium-laboratorium Pengelolaan 

Sumberdaya Perikanan, Laboratorium Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Laboratorium 

Konservasi Sumberdfaya Kelautan dan Perikanan.  

Pengembangan Laboratorium tidak terlepas dari sistem Resource Sharing dalam hal 

penggunaan ruang dan peralatan terutama laboratorium-laboratorium yang ada di lingkup 

Fakultas Pertanian, khususnya antara Program Studi Ilmu Kelautan dan Program Studi 

Manajemen Sumberdaya Perairan.  Untuk Laboratorium Pengelolaan Sumberdaya 

Perikanan fokus pengembangan akan diarahkan ke bidang budidaya perairan dan penguatan 

Food Regulation of Fisheries serta selektivitas alat tangkap, Laboratorium Pengelolaan 

Sumberdaya Perairan fokus pengembangannya akan diarahkan ke bidang kualitas air, 

pencegahan pencemaran dan mitigasi, sedangkan Laboratorium Konservasi Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan fokus pengembangannya akan diarahkan ke bidang konservasi 

habitat (terumbu karang, mangrove dan padang lamun). 

 Sumberdaya Manusia (SDM) sebagai penggerak dan pengembang keberadaan 

program studi, saat ini terdapat 7 (tujuh) orang dosen tetap yang berada di home base 

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (Tabel. 5).  Pengembangan Dosen terkait 

pada kualitas dan kuantitas.  Kualitas dosen diperlukan untuk meningkatkan kapasitas 

masing-masing individu dosen yang bersangkutan, misalnya melalui studi lanjut, magang, 

pertukaran dosen, dll.  Begitu juga keberadaan Dosen Kontrak terutama pada bidang-bidang 

dasar yang sangat diperlukan mengingat Program Studi MSP memerlukan ilmu-ilmu dasar 

yang mendukung ilmu terapan terutama terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi baik untuk bidang pengajaran maupun penelitian.  Suumberdaya Manusia lainnya 

yang sangat-sangat dibutuhkan keberadaannya adalah Pranata Laboratorium Prndidikan 

(PLP) yang spesifik menangi kegiatan teknis di laboratorium maupun di lapangan. 



 

Tabel 5. Daftar Nama Dosen Tetap, Kontrak, PLP dan Rencana Pengembangannya 

No. Nama Dosen NIDN Keahlian 

Pendidikan 

Terakhir/ 

Pangkat 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

1. 1. Prof. Dr. 

Muhammad 

Zainuri 

0003126103 Pengelolaan 

Sumberdaya 

Perikanan  

S3/Guru 

Besar 

S3/Guru 

Besar 

S3/Guru 

Besar 

S3/Guru 

Besar 

2. 2 Firman Farid 

Muhsoni, S.Pi, 

M.Sc 

0012067703 Pemetaan dan 

penginderaan 

jauh 

S2/Lektor 

*) 

S3/Lektor 

Kepala 

S3/Lektor 

Kepala 

S3/Lektor 

Kepala 

3. 3 Indah Wahyuni 

Abida, S.Pi, M.Si 

0021067501 Budidaya 

Perikanan 

S2/Lektor 

*) 

S2/Lektor 

*) 

S3/Lektor 

Kepala 

S3/Lektor 

Kepala 

4. 4 Dr. Akhmad 

Farid, S.Pi, MT 

0024068003 Pengelolaan 

Sumberdaya 

Perairan 

S3/Lektor S3/Lektor 

Kepala 

S3/Lektor 

Kepala 

S3/Lektor 

Kepala 

5. 5 Haryo Triajie, 

S.Pi, M.Si 

0030057702 Budidaya 

Perikanan 

S2/Lektor 

*) 

S2/Lektor 

*) 

S3/Lektor 

Kepala 

S3/Lektor 

Kepala 

6. 6 Hafiluddin, S.Pi, 

M.Si 

0008038002 Pengolahan 

Hasil 

Perairan 

S2/Lektor 

*) 

S2/Lektor 

*) 

S2/Lektor 

*) 

S2/Lektor  

7. 7 Moh. Sholeh  Ekonomi 

Lingkungan 

Perairan 

S2/Asisten 

Ahli 

S2/Lektor S3/Lektor 

*) 

S3/Lektor 

*) 

8. 8 Dosen Kontrak  Kimia  S2 1 orang 1 orang 1 orang 

9. 9 Dosen Kontrak  Fisika S2 1 orang 1 orang 1 orang 

10. 10 Dosen Kontrak  Klimatologi S2  1 orang 1 orang 

11. 11 PLP  Analis Kimia D3 1 orang 1 orang 1 orang 

12. 12 PLP  Perikanan 

Tangkap 

D3 1 orang 1 orang 1 orang 

13. 13 PLP  Budidaya 

Perikanan 

D3 1 orang 1 orang 1 orang 

Keterangan : *) = Studi Program Doktor 

 

2. PENELITIAN 

A.  Kesinambungan 

Upaya untuk melakukan penelitian secara berkesinambungan dilakukan 

dengan memberikan porsi pada anggaran penelitian sesuai dengan SOP Anggaran, 

yaitu sebesar 25%.  Anggaran penelitian tersebut memberikan kesempatan kepada 

setiap dosen untuk memenuhi kewajibannya dalam menjalankan Tri-Dharma 

Perguruan Tinggi terutama bagi mereka yang kurang beruntung tidak 

mendapatkan dana hibah dari Dikti.  Namun demikian, mereka diharapkan bisa 



melakukan kerjasama penelitian baik secara mandiri maupun melalui institusi 

(Program Studi).   

 Pada pelaksanaannya, penelitian yang dilakukan oleh setiap dosen khususnya 

yang menggunakan dana program studi, diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa 

agar transfer iptek yang diharapkan dalam proses belajar mengajar bisa berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan (sesuai SOP Penelitian).  

 Lokus penelitian yang dilakukan oleh Program Studi MSP sedapat mungkin 

berada di lokasi Desa Binaan, yaitu Desa Tanjung sehingga hasil-hasil kajiannya 

bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di desa Tanjung Kabupaten 

Pamekasan.  

 

B. Kerjasama 

Kerjasama penelitian diharapkan selalu terbuka untuk dilakukan baik secara 

institusi maupun perorangan/individu.   

  

C. Konsistensi 

Untuk menjaga konsistensi penelitian, maka program-program penelitian yang 

dilakukan oleh program studi selayaknya bermuara pada bidang-bidang 

kompetensi yang telah digariskan, yaitu pengelolaan sumberdaya perikanan, 

pengelolaan sumberdaya perairan dan konservasi. Sesuai dengan SOP Penelitian, 

seandainya penelitian yang dilakukan oleh dosen tidak sesuai dengan bidang-

bidang kompetensi program studi, maka hasil penelitiannya tidak bisa digunakan 

untuk kenaikan pangkat.  

 

3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

A. Kesinambungan 

Dalam upaya mewujudkan kesinambungan pelaksanaan kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat, sesuai dengan SOP Anggaran, program studi 

mengalokasikan dana sebesar 25% dari anggaran tahunan.  Oleh karena itu, 

program studi bersama civitas akademikanya wajib melakukannya sehingga 

kewajiban individu yang dibebankan kepada dosen bisa difasilitasi dengan 

anggaran tersebut.  Keberadaan anggaran ini diharapkan menjaga kesinambungan 

kegiatan dari tahun ke tahun dengan melibatkan mahasiswa agar pendidikan 

kepedulian kepada masyarakat mulai dan dapat ditanamkan sejak dini. 

Lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hendaknya dilakukan di 

Desa Binaan, yaitu desa Tanjung Kabupaten Pamekasan agar keberadaan program 

studi dapat dirakan oleh masyarakat dengan memberikan kontribusi nyata. 

Program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat selain disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat setempat, hasil kajian penelitian merupakan bagian 

yang mendasari dari program pegabdian yang akan dilakukan.  Jadi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk aplikasi dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

B. Kerjasama 

Kerjasama dengan semua stake holder akan selalu diupayakan, baik secara 

perorangan maupun institusi program studi 

C. Konsistensi 



Seperti halnya program penelitian, maka orientasi pengabdian kepada 

masyarakat diprioritaskan kepada bidang-bidang kompetensi yang telah 

disepakati, yaitu pengelolaan sumberdaya perikanan, pengelolaan sumberdaya 

perairan dan konservasi. 

 

4. PEMBIAYAAN, SARANA dan PRASARANA 

Pembiayaan yang diperoleh pada awal pembentukan Prodi Manajemen Sumberdaya 

Perairan yang digunakan pada semester ganjil TA 2016-2017 berjumlah Rp. 70.000.000,- 

(Tujuh puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2016 berupa dana Dipa yang diberikan oleh 

Fakultas.  Namun pada tahun berikutnya, yaitu tahun Anggaran 2017, Prodi Manajemen 

Sumberdaya Perairan sudah mendapatkan dana yang lebih tinggi, yaitu pada Tahun Anggaran 

2017 sebesar Rp. 202.999.000,- (Dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan 

ribu rupiah).  Peningkatan ini menunjukkan optimisme lembaga dalam hal ini Fakultas 

Pertanian, bahwa Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan bisa berkembang dengan lebih baik 

lagi.  Di bawah ini perkembangan dan Rencana Anggaran untuk 4 tahun ke depan 

 

Tabel 6.  Anggaran 

TA JENIS BESARAN/ 

Persen (%) 

 

Rata-Rata per 

Mahasiswa 

Rata-Rata per 

Dosen 

2016 Pendidikan 70.000.000/ 

100 

3.500.000 - 

Penelitian - - - 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

- - - 

Kemahasiswaan 

(PKM) 

- - - 

Jurnal - - - 

Kerjasama - - - 

TOTAL 70.000.000 

2017 Pendidikan 85.300.000/ 

42,02 

1.066.250 - 

Penelitian 67.024.000/ 

33,02 

- 9.574.857,2 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

25.150.000/ 

12,39 

- 3.592.857,1 

Kemahasiswaan 

(PKM) 

7.025.000/    

3,46 

87.812,5 - 

Jurnal 9.300.000/    

4,58 

- - 

Kerjasama 9.200.000/    

4,53 

- - 

TOTAL 202.999.000 

2018 Pendidikan 85.168.281/ 

30,00 

1.064.604  



Penelitian 85.168.281/ 

30,00 

- 12.166.897 

Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

70.973.567/ 

25,00 

- 10.139.081 

Kemahasiswaan 

(PKM) 

14.194.713/  

5,00 

177.433,9 - 

Jurnal 14.194.713/  

5,00 

- - 

Kerjasama 14.194.713/  

5,00 

- - 

TOTAL 283.894.270 

2019 Pendidikan 119.107.840/ 

30,00 

  

 Penelitian 119.107.840/ 

30,00 

  

 Pengabdian 

Kepada 

Masyarakat 

99.256.534/ 

25,00 

  

 Kemahasiswaan 

(PKM) 

19.851.306/  

5,00 

  

 Jurnal 19.851.306/  

5,00 
  

 Kerjasama 19.851.306/  

5,00 

  

 TOTAL 397.026.136 

  

Peningkatan yang cukup signifikan dari anggaran terutama pada TA 2017, yaitu Rp 

202.999.000,- (Dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) 

menjadi Rp. 283.894.270,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh 

empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) pada TA 2018 (yang direncanakan).  Peningkatan 

mencapai 39,85% akan memberikan kekuatan tersendiri bagi Prodi Manajemen Sumberdaya 

Perairan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksananan Tri-Dharma 

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

masyarakat.  Pendistribusian anggaran tersebut di dalam Program Studi dilakukan 

berdasarkan SOP Penganggaran yang telah disetujui oleh civitas akademica Program Studi 

serta Gugus Penjaminan Mutu Program Studi dengan ketentuan, yaitu Pendidikan 30%, 

Penelitian 25%, Pengabdian Kepada Masyarakat 25%, Kemahasiswaan 7%, Jurnal 5%, dan 

Penunjang 13%. 

Menyangkut sarana dan prasarana dalam melaksanakan Tri-Dharma Perguruan 

Tinggi, Program Studi akan berupaya untuk bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama 

untuk laboratorium mengingat pengadaan alat-alat laboratorium saat ini ratio peningkatannya 

tidak secepat rasio peningkatan jumlah mahasiswa sehingga nantinya akan menghambat 

kegiatan terutama praktikum dan penelitian.  Keberadaan jejaring laboratorium yang ada di 

Jawa Timur merupakan salah satu alternatif yang bisa diberdayakan.  Suatu kondisi yang 

cukup membantu saat ini, sistem Resouce Sharing untuk penggunaan ruang dan peralatan 

yang diterapkan di UTM sehingga antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya, 

antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya khususnya yang berkaitan dengan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat bisa saling memanfaatkan dengan baik. 

 



 

BAB 6.  PENUTUP 

 Rencana Strategis ini sesuai dengan tujuan pembuatannya, yaitu menjadi penuntun 

dalam upaya mewujudkan cita-cita dari pendirian dan keberadaan Program Studi Manajemen 

Sumberdaya Perairan di Universitas Trunojoyo Madura sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat.  Selain itu, dokumen ini mengandung 

makna agar secara teknis lebih efektif dan secara finansial anggaran akan lebih efisien. 

 Rencana Strategis ini dapat ditinjau paling lambat 4 tahun setelah dibukukan dan bisa 

lebih cepat manakala ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan penyesuaian. 

 


