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Studi  Ilmu Kelautan ke masyarakat luas. Laporan Evaluasi Diri disusun dengan 
tujuan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan input, process, out put, 
outcome, impact penyelenggaraan pendidikan dalam suatu progran studi, 
meliputi perencanaan, pengembangan dan perbaikan program studi secara 
berkesinambungan. Analisis SWOT mencakup juga strenghts (kekuatan), 
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masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini dimasa 
datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi pedoman dalam 
mewujudkan Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas 
Trunojoyo Madura menjadi lembaga pendidikan yang terkemuka dan berkualitas  
serta dapat membantu Universitas Trunojoyo Madura dalam mewujudkan Tri 
Darma Perguruan Tinggi. 
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Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 
 
K e t u a, 
 
 
 
 
Dr. AKHMAD FARID, S.Pi, MT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

BAN-PT: Evaluasi-diri Program Studi Ilmu Kelautan UTM, 2017 ii 

DAFTAR ISI 
halaman 

 
PENGANTAR ............................................................................................................ i 
 
DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii 
 
RANGKUMAN EKSEKUTIF.................................................................................... iii 
 
SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGAS ........................................ v 
 
I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN  ..........................................................1 

1. Komponen A.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi    
Pencapaian ..................................................................................................1 

2. Komponen B.  Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan 
Penjaminan Mutu .......................................................................................13 

3. Komponen C.  Mahasiswa dan Lulusan ....................................................24 
4. Komponen D.  Sumberdaya Manusia ........................................................42 
5. Komponen E.  Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik ..........51 
6. Komponen F.  Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem  

Informasi .....................................................................................................67 
7. Komponen G.  Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, 

dan Kerjasama ...........................................................................................86 
 
II.  ANALISIS SWOT ..............................................................................................97 
 
REFERENSI ........................................................................................................ 113 

 
 



 

BAN-PT: Evaluasi-diri Program Studi Ilmu Kelautan UTM, 2017 iii 

RANGKUMAN EKSEKUTIF 
 
 
Visi Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura (PS IKL UTM) 
juga mempertimbangkan kondisi saat ini namun tetap berorientasi pada masa 
depan. Visi tersebut juga mempunyai batasan waktu pencapaian, yaitu pada 
tahun 2020. Batasan waktu ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi saat 
ini, dimana 8 orang (50%) dosen sudah berkualifkasi S3 (dengan 1 orang 
bergelar profesor), dan saat ini 5 orang (31,2%) dosen sedang menempuh studi 
S3 sehingga diharapkan pada tahun 2020 nanti dosen PS IKL UTM 87,5% telah 
berkualifikasi S-3 sehingga diharapkan dapat mencapai standar nasional 
tertinggi. 
 
Manajemen program studi selama ini sudah berjalan sesuai dengan uraian tugas 
dan tanggung jawab masing-masing. Penentuan kebijakan PS IKL UTM 
didiskusikan dan diputuskan dalam rapat yang diadakan minimal satu bulan 
sekali. Pada rapat, masing-masing unsur pelaksana memberikan 
pertanggungjawaban tugas kepada ketua program studi dan evaluasinya serta 
diberikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pada kegiatan berikutnya. 
 
PS IKL UTM mulai menambah daya tampung mahasiswa pada tahun ajaran 
2012/2013 menjadi dua kelas sesuai pagu (80 mahasiswa) hal ini seiring dengan 
pembangunan infrastruktur baik gedung perkuliahan maupun laboratorium. 
Peminat calon mahasiswa baru juga meningkat pada tahun 2011-2015, Kondisi 
ini menunjukkan bahwa peminat atau animo untuk menjadi mahasiswa PS IKL 
UTM meningkat serta dimungkinkan sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas. 
Jumlah peminat menunjukkan kenaikan dari 103, 120, 268, 311, dan 228 
peminat berturut-turut dari tahun 2011-2015.  
 
Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan PS IKL UTM didasarkan pada 
analisis kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan sesuai dengan 
perkembangan program studi berdasarkan rencana strategis yang ada. Jumlah 
dan kualifikasi kebutuhan tenaga pengajar diusulkan oleh PS IKL UTM kepada 
Dekan Fakultas Pertanian yang kemudian diajukan kepada Rektor Universitas 
Trunojoyo. Sistem seleksi untuk rekrutmen tenaga pengajar (dosen) dan tenaga 
kependidikan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk dan panduan mengenai 
proses perekrutan yang ada di manual prosedur kepegawaian UTM. 
 
Kurikulum pada PS IKL UTM dirancang dengan dinamis yang berisi dan 
bertujuan untuk diimplementasikan sesuai dengan jati diri, visi, misi, sasaran, dan 
tujuan Program Studi. Adanya tantangan, baik eksternal maupun internal, 
merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam merancang kurikulum 
sehingga bersifat dinamis dengan tujuan agar dapat beradaptasi mengikuti 
perubahan dan perkembangan yang ada. 
 
Belum adanya sistem alokasi dana yang berorientasi kepada implementasi Tri 
Dharma Perguruan tinggi menyebabkan bukan hanya nilainya yang masih 
rendah tetapi konsistensi jumlah minimal dana setiap tahunnya kurang baik.  
Sistem produktivitas dan pelaksanaan PS IKL UTM dalam bidang penelitian 
tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan jumlah penelitian dosen dalam 3 
tahun terakhir adalah sejumlah 49 penelitian. Pendanaan kegiatan penelitian 
dosen terdiri dari 19 penelitian didanai oleh DIKTI, 14 penelitian didanai oleh 
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institusi dalam negeri di luar DIKTI, dan 16 penelitian dibiayai secara mandiri oleh 
peneliti. Penelitian tersebut merupakan penelitian untuk pengembangan ilmu dan 
teknologi serta membantu pihak-pihak yang membutuhkan terutama di bidang 
kelautan dan perikanan. Umumnya pelaksanaan penelitian telah melibatkan 
mahasiswa untuk memberikan kesempatan pengalaman penelitian. Alokasi dana 
yang dianggarkan dari Universitas belum mencerminkan kebutuhan PS IKL UTM.   
 
Mutu, efektifitas dan relevansi PS IKL UTM dapat diketahui melalui kegiatan 
evaluasi oleh mahasiswa dan staf tenaga pengajar, serta evaluasi terhadap 
materi kuliah dan proses pembelajaran secara umum. PS IKL UTM memiliki 
sarana dan prasarana sistem informasi yang baik meliputi perpustakaan dengan 
teknologi informasi fasilitas internet dan intranet telah tersedia dengan tenaga 
pendukung yang cukup. 
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I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN: 
 

 
KOMPONEN A:  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI 

PENCAPAIAN 

 

1. Rumusan Visi Program Studi 

Program Studi Ilmu Kelautan (PS IKL UTM) adalah salah satu prodi di 

Fakultas Pertanian (FP) – Universitas Trunojoyo Madura (UTM). PS IKL UTM 

harus menyelaraskan visi lembaga. Keselarasan tersebut penting untuk 

mencapai visi yang diinginkan bersama. Visi UTM adalah menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

akademik dan/atau yang profesional, yang berdaya saing secara global, serta 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga mampu menjadi pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat 

bagi masyarakat, bangsa dan negara, yang disederhanakan dengan: 

“Universitas Trunojoyo Madura sebagai pencetak kader bangsa yang cerdas, 

berdaya saing dan berakhlaqul karimah”. Sedangkan visi FP adalah “Akhir tahun 

2020, Fakultas Pertanian telah berstandar nasional tertinggi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian, agroindustri, 

perikanan, dan kelautan, berbasis potensi sumberdaya Madura. Berdasarkan hal 

tersebut, visi PS IKL UTM adalah “Pada tahun 2020 PS IKL UTM menjadi Prodi 

yang memiliki standar nasional terakreditasi A, dalam mengembangkan 

sumberdaya Madura berbasis potensi sumber daya pesisir dan laut, utamanya 

bidang garam, biologi laut dan oseanografi”. 

Penetapan visi ini juga mendapat masukan dari seluruh stakeholder yang 

terkait, seperti: Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan 

Indonesia (FP2TPKI), yang didalamnya telah membuat nomenklatur dari 

Program Studi Ilmu Kelautan termasuk diantaranya adalah kurikulum dan 

pengembangan program studi ilmu kelautan, Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir 

Indonesia (HAPPI), keikutsertaan pada pertemuan nasional dan regional setiap 

tahun untuk menyelaraskan dengan perkembangan terbaru (mutakhir) ilmu 

kelautan, alumni, dosen, ketua laboratorium, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

dan stakeholder (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika, PT. Garam Persero, PT. Kelola Mina Laut, CP Prima, 

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan, 
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Badan Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3) Banyuwangi, PERTAMINA 

EP, SFP (Sustainable Fisheries Patnership), Badan Pusat Statistika (BPS)).  

Visi PS IKL UTM juga mempertimbangkan kondisi saat ini namun tetap 

berorientasi pada masa depan. Visi tersebut juga mempunyai batasan waktu 

pencapaian, yaitu pada tahun 2020. Batasan waktu ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kondisi saat ini, dimana 8 orang (50%) dosen sudah 

berkualifkasi S3 (dengan 1 orang bergelar profesor), dan saat ini 5 orang (29%) 

dosen PS IKL UTM sedang menempuh studi S3 sehingga diharapkan pada 

tahun 2020 nanti dosen PS IKL UTM 76% telah berkualifikasi S-3 sehingga 

diharapkan dapat mencapai standar nasional tertinggi. 

2. Rumusan Misi Program Studi 

Visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, diterjemahkan 

dalam 3 misi, yaitu sebagai berikut: 

 Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berstandar nasional 

dalam pengembangan potensi sumberdaya pesisir dan laut, utamanya 

bidang garam, biologi laut dan oceanografi 

 Melaksanakan kegiatan penelitian utamanya dalam bidang garam, 

biologi laut dan oceanografi untuk menghasilkan publikasi ilmiah di 

tingkat nasional dan international 

 Menyelengggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi Kelautan  

3. Rumusan Tujuan Program Studi 

 Melaksanakan pembelajaran bidang Ilmu Kelautan yang berkualitas dan 

berstandar nasional untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi 

utamanya bidang garam, biologi laut dan oseanografi, sehingga mampu 

berkiprah di dunia kerja. 

 Menghasilkan sarjana ilmu kelautan yang cerdas, terampil, mampu 

bersaing, berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat. 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan 

kepada pengembangan potensi sumberdaya pesisir dan laut, utamanya 

bidang garam, biologi laut dan oseanografi, baik sebagai pengembangan 

keilmuan sekaligus berkontribusi pada pemecahan masalah di kawasan 

pesisir dan laut. 
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 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai bentuk 

kontribusi keilmuan dalam pemberdayaan masyarakat 
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4. Rumusan Sasaran dan Strategi Program Studi 

No 
Sasaran Prodi Ilmu Kelautan UTM Target Capaian 

Sasaran Prodi Indikator Strategi Pencapaian Base-line 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Merancang dan melaksanakan kualitas pendidikan  

1.1 Evaluasi dan 
penyempurnaan 
Kurikulum  

prodi sudah 
melaksanakan 
evaluasi dan 
penyempurnaan 
kurikulum  

1. Updating informasi 
2. Benchmarking kurikulum 

kepada perguruan tinggi 
negeri lain yang sudah 
terakreditasi A 

3. Mengundang stakeholder 

untuk memberi masukan 
terkait kurikulum yang 
akan dirancang 
Menyelenggarakan 
lokakarya 
pengembangan 
kurikulum  

belum belum belum sudah sudah sudah 

1.2 Peningkatan 
kualitas 
penyelenggaraan 
Sistem 
pembelajaran  

Jumlah dosen yang 
telah lulus pelatihan 
teknik instruksional 
Pekerti dan AA  

1. Pengembangan sistem 

penjaminan mutu 

program studi 

2. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

media pembelajaran bagi 

dosen, misalnya Pekerti, 

AA. 

3. Menyusun SAP dan 

GBPP untuk setiap mata 

kuliah 

80% 
 
 
 
 
 
 
40% 

95% 
 
 
 
 
 
 
45% 

100% 
 
 
 
 
 
 
50% 

100% 
 
 
 
 
 
 
55% 

100% 
 
 
 
 
 
 
60% 

100% 
 
 
 
 
 
 
65% 

Persentase mata 
kuliah berbasis 
media cetak dan 
elektronik  

1.3 Ketepatan masa 
studi  
 

Rerata lulusan S1 
menyelesaikan 
kuliahnya tepat 
waktu  
 

1. Desain kurikulum yang 
mampu mengakselerasi 
lulusan 

2. Keikutsertaan mahasiswa 
dalam penelitian yang 

4 tahun, 3 
bulan 

4 tahun, 2 
bulan 

4 tahun, 1 
bulan 

4 tahun, 0 
bulan 

4 tahun, 
0 bulan 

4 tahun, 0 
bulan 
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dilakukan dosen  
3. Penawaran topik-topik 

skripsi melalui bidang 
minat/laboratorium  

4. Pelatihan penulisan 
artikel ilmiah/metode 
penelitian  

1.4 Peningkatan IPK 
mahasiswa 

Rerata IPK 
mahasiswa lulusan 
S1  
 

1. Keikutsertaan mahasiswa 

dalam penelitian yang 

dilakukan dosen 

2. Pelatihan penulisan 

artikel ilmiah/metode 

penelitian 

3. Menyediakan layanan 

Bimbingan dan konselling 

bagi mahasiswa 

3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,1 

1.5 Pengurangan 
persentase  
DO/keluar  

Persentase angka 
DO/keluar 
mahasiswa  
 

1. Optimalisasi peran dosen 

pembimbing akademik 

2. Menyediakan layanan 

bimbingan dan konselling 

bagi mahasiswa 

3. Melakukan evaluasi 

setiap akhir semester 

6% 5% 5% 2% 2% 2% 

1.6 Peningkatan 
Kualitas Dosen  

Persentase dosen 
yang berkualifikasi 
Doktor (S3)  

1. Identifikasi kebutuhan 

dosen yang akan 

melanjutkan studi lanjut 

S3 

2. Mengikutsertakan dosen 

dalam pelatihan 

peningkatan bahasa 

inggris dan bahasa asing 

lainnya 

17% 35% 47% 47% 47% 53% 

Persentase dosen 
yang berkualifikasi 

1. Identifikasi dosen yang 

belum memiliki jabatan 

0,05% 0,05% 18% 18% 24% 35% 
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jabatan fungsional 
lektor kepala dan 
guru besar 

fungsional lektor kepala 

2. Pengusulan jabatan 

fungsional lektor kepala 

dan guru besar 

1.7 Peningkatan 
kompetensi dosen  

Persentase Dosen 
Bersertifikasi  

1. Percepatan studi lanjut 

bagi dosen yang masih 

S2 

2. Pelatihan teknik 

instruksional bagi dosen 

3. Penyelenggaraan 

lokakarya penulisan 

proposal penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

4. Penyelenggran pelatihan 

penulisan artikel ilmiah 

70% 80% 94% 94% 100% 100% 

1.8 Sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pendidikan  
 

Rasio luas bangunan 
per mahasiswa  

1. Menghitung rasio 

kebutuhan sarana dan 

prasarana terhadap 

mahasiswa yang ada 

2. Menyusun Master Plan 

pengembangan Sarana 

dan prasarana 

pendukung pendidikan 

1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Persentase 
matakuliah ber-
handout dan 
berdiktat  
 

1. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

media pembelajaran bagi 

dosen, misalnya Pekerti, 

AA. 

2. Menyelenggarakan hibah 

buku ajar 

90% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.9 Penguatan 
profesionalitas 

Persentase PLP 
mengikuti Pelatihan 

1. Melakukam identifikasi 

kompetensi tenaga 

50% 50% 100% 100% 100% 100% 
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tenaga 
kependidikan 
(PLP)  
 

dan Magang  
 

kependidikan 

2. Pelatihan dan magang 

tenaga PLP 

1.10 Peningkatan mutu 
akreditasi  
 

Peringkat Akreditasi 
Prodi 

1. Pengajuan akreditasi 

ulang 

 

B B B B A A 

2 Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan  

2.1 Peningkatan daya 
tampung 
mahasiswa  

Pagu mahasiswa 
baru yang diterima  
 

1. Menghitung rasio 

kebutuhan sarana dan 

prasarana terhadap 

mahasiswa yang ada 

2. Menyusun Master Plan 

pengembangan Sarana 

dan prasarana 

pendukung pendidikan 

1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 

2.2 Pengembangan 
kuantitas dan 
kualitas sistem 
pengelolaan 
beasiswa  

Persentase 
mahasiswa yang 
mendapat beasiswa  
 

1. Mencari informasi 

penawaran beasiswa 

oleh lembaga pemberi 

beasiswa 

2. Melaksanakan program 

pembinaan bagi 

mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3 Penguatan pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan peran alumni  

3.1 Peningkatan 
kecepatan 
mendapatkan 
pekerjaan setelah 
lulus  

Masa tunggu lulusan 
mendapat pekerjaan 
sesudah kelulusan  
 

1. Pengintegrasian unsur 

soft skill dan 

enterpreunership dalam 

proses pendidikan 

2. Memberikan layanan 

pembinaan karir dan 

kewirausahaan pada 

Career Development and 

≤ 8 bulan ≤ 7 bulan ≤ 7 bulan ≤ 7 bulan ≤ 6 bulan ≤ 6 bulan 
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Enterpreneurship Center 

(CDEC) 

3. Pelatihan bahasa inggris 

3.2 Penguatan 
penguasaan 
bahasa asing dan 
Teknologi 
Informasi dan 
komunikasi bagi 
mahasiswa  

Prosentase 
mahasiswa yang 
memiliki TOEFL 
≥450 (per tahun)  
 

1. Pelatihan bahasa inggris 

intensif 

<50% 55% 60% 65% 70% 75% 

3.3 Pembinaan dan 
pengembangan 
Alumni melalui 
pelatihan life skill  

Jumlah pelatihan 
bagi alumni yang 
baru lulus 
 

1. Penguatan pusat 

informasi lapangan kerja 

dan pelatihan tenaga 

kerja 

1 1 2 2 2 3 

3.4 Peningkatan 
kompetensi alumni  

Nilai Kepuasan 
Pengguna Lulusan 
Terhadap Kualitas 
Alumni  

1. Updating kurikulum 

2. Hearing dengan 

stakeholder 

3. Survei kepuasaan 

pengguna alumni 

300 300 300 350 350 400 

4 Peningkatan dan pengembangan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 

4.1 Penambahan 
kapasitas akses 
internet  
 

Penambahan 
kapasitas bandwith 
(Mbps)  
 

1. Menganalisis log akses 

terkait dengan 

pemanfaatan internet 

2. Mengoptimalkan 

bandwith managemen, 

untuk mengatur 

penggunaan bandwidth 

di masing masing 

fakutlas /unit 

80 120 200 300 400 500 

4.2 Penambahan 
kapasitas hot spot 

pada sentral 
kegiatan 
mahasiswa  

Jumlah titik hostpot  
 

1. Pemetaan titik titik area 

publik di lingkungan UTM 

2. Penambahan instalasi 

listrik pada titik-titik area 

publik 

30 35 40 45 50 55 
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 3. Pengoptimalan wifi 

controller untuk mengatur 

penggunaan titik-titik 

hostspot 

4.3 Pengembangan 
website  
 

Jumlah website  
 

1. Melakukan identifikasi 

kebutuhan terkait dengan 

fitur dan modul website 

2. Memetakaan 

penggunaan IP publik 

3. Membuat SOP terkait 

dengan pengisian konten 

website, untuk menjamin 

keberlangsungan isi 

website 

1 1 2 2 3 3 

5 Pelaksanaan pola manajemen good governance dan profesional  

5.1 Pengelolaan SDM  
 

Tersedianya 
dokumen 
pengelolaan SDM  
 

1. Penyusunan dokumen 

SDM 

2. Penyusunan SOP studi 

lanjut 

3. Penyusunan manual 

prosedur: studi lanjut, 

pembinaan karir dosen 

Tidak ada ada ada ada ada ada 

5.2 Peningkatan 
kualitas Akademik  

Tersusunnya 
Dokumen Akademik  
 

1. Penyusunanan kebijakan 

akademik, standar mutu 

akademik dan peraturan 

akademik 

2. Laporan kegiatan 

akademik 

3. Monitoring dan evaluasi 

akademik 

ada ada ada ada ada ada 

5.3 Pengembangan 
Sistem 
Manajemen Aset  

Tersusunnya Sistem 
Informasi 
Manajemen Aset 

1. Penyusunan SOP 
manajemen aset  

2. Sosialisasi sistem 

ada ada ada ada ada ada 
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 informasi aset  
3. Pelatihan penggunaan 

sistem informasi aset  
4. Evaluasi pengelolaan 

aset  

Dokumen aset 
universitas 

1. Tersusunnya buku aset 

2. Pemeliharaan aset 

3. Monitoring aset 

4. Audit barang milik negara 

5.4 Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan  

Tersedianya 
dokumen 
pengelolaan 
keuangan  

1. Penyusunan SOP 

pengelolaan keuangan 

2. Sosialisasi SOP 

pengelolaan keuangan 

ada 
 
 
ada 

ada 
 
 
ada 

Ada 
 
 
ada 

Ada 
 
 
ada 

Ada 
 
 
ada 

Ada 
 
 
ada 

Adanya dokumen 
tata pamong  
 

1. Penyusunan jadwal audit 

di tingkat fakultas dan 

unit 

2. Pelaksanaan audit 

secara berkala 

3. Penyampaian hasil 

temuan audit kepada 

auditee dan pimpinan 

unit 

5.5 Tata Pamong  
 

Adanya dokumen 
tata pamong  
 

1. Penyusunan dokumen 

Statuta, OTK dan 

Renstra 

2. Sosialisasi sistem tata 

pamong 

3. Pelakasanaan tata 

pamong 

4. Evaluasi sistem tata 

pamong 

ada Ada ada ada ada ada 

5.6 Peningkatan 
kualitas tenaga 
kependidikan 

Jumlah tenaga 
kependidikan yang 
bersertifikat keahlian 

1. Mengirim tenaga 

kependidikan untuk 

2 2 2 2 3 4 
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untuk 
menghasilkan 
tenaga profesional  

dan profesi  
 

mengikuti pelatihan 

profesi 

2. Mengadakan in house 

training keahlian tertentu 

5.7 Peningkatan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung dalam 
pelaksanaan tugas  

Jumlah perangkat 
komputer untuk 
pelayanan akademik  
 

1. Menginventarisasi aset 

komputer universitas 

2. Melakukan 

pemberdayaan 

organisasi ikoma dan 

alumni untuk 

memberikan bantuan 

komputer terhadap 

fakultas 

2 4 4 4 5 5 

5.8 Penegakan disiplin 
dan pelaksanaan 
kode etik dosen  

Tersedianya 
dokumen kode etik 
dosen  
 

1. Membentuk tim taskforce 

untuk membuat dokumen 

kode etik 

2. Melakukan proses 

hearing dengan 

mahasiswa dan dosen 

untuk menggali bahan 

kajian kode etik 

ada ada ada ada ada ada 
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5. Analisis Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program 

Studi 

 Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi dapat 

dilihat dari kesesuaiannya. PS IKL UTM menetapkan visi menjadi lembaga 

pendidikan yang mampu mencapai standar nasional tertinggi pada tahun 2020. 

Standar nasional tertinggi yang berlaku saat ini adalah akreditasi program studi 

yang dilaksanakan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional – Perguruan 

Tinggi). Standar nasional tertinggi dicerminkan oleh peringkat akreditasi A yang 

ingin dicapai oleh PS IKL UTM pada tahun 2020. Konsekuensi dari penetapan 

visi tersebut, PS IKL UTM menetapkan misi, tujuan, dan sasaran yang saling 

terkait satu dengan lainnya. 

 

Analisis SWOT 

KEKUATAN (S): 
1. Visi dan misi telah jelas dan 

terukur serta selaras dengan visi 
dan misi fakultas maupun 
universitas 

2. Penyusunan visi dan misi telah 
mempertimbangkan masukan 
dari seluruh stakeholder yang 

ada 
3. Strategi pencapaiannya telah 

meliputi tri dharma perguruan 
tinggi 

KELEMAHAN (W) : 
1. Kualifikasi dosen masih rendah 

dari sisi jabatan fungsional 
menyebabkan dalam pencapaian 
visi misi dan tujuan tidak cepat 

2. Dalam pencapaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran lemah dalam 
kinerja dan pengembangan 
jejaring terutama dalam 
penelitian. 

 

PELUANG (O) : 
1. Meningkatnya kepercayaan 

instansi baik pemerintah maupun 
swasta dalam penjalinan 
kerjasama dengan PS IKL UTM 

2. Madura menjadi target sasaran 
program nasional untuk 
mewujudkan swasembada garam 
nasional. 

3. Perkembangan industrialisasi di 
Madura pasca Suramadu 

ANCAMAN (T) : 
1. Regulasi pemerintah yang sering 

berubah-rubah (Perundang-
undangan sistem pendidikan) 
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KOMPONEN B: TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM 
PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 

 
1. Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya 

PS IKL UTM diketuai oleh seorang Ketua Program Studi dibantu oleh 

seorang Sekretaris Program Studi dan Ketua Laboratorium. Pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab kepemimpinan dilaksanakan oleh ketua program studi. 

Sekretaris program studi bertugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasi 

pelaksanaan tugas tenaga pendidikan pada bagian administrasi akademik, 

administrasi keuangan, administrasi umum. Ketua Laboratorium bertugas 

mengatur pengelolaan laboratorium, mengatur jadwal praktikum mahasiswa, 

kebutuhan asisten dosen, serta mengkoordinir dalam membuat modul–modul 

yang digunakan dalam praktikum, dan mengatur pelaksanaan pelatihan dan 

workshop untuk memngembangkan softskill dosen, mahasiswa, dan PLP 

(Pranata Laboratorium Pendidikan), mengatur sertifikasi pendamping ijazah 

untuk mahasiswa dan alumni PS IKL UTM. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua 

Laboratorium dibantu oleh PLP. Pada tahun 2008 PS IKL UTM membentuk 

lembaga yang bersifat fungsional, yaitu PSKL (Pusat Studi Kelautan) dengan 

mandat menjalin kerjasama, penelitian, dan pengabdian. PJM PS IKL UTM 

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standart mutu dan audit di 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kaprodi.  

Tugas ketua program studi adalah: 

a. Menetapkan strategi pelaksanaan program dibidang Tridharma Perguruan 

tinggi dibawah koordinasi dekan; 

b. Melaksanakan, memfasilitasi, dan memantau proses pendidikan dan 

pengajaran oleh dosen berdasarkan kurikulum; 

c.  Mensinergikan usaha pengembangan substansi keilmuan dan pembelajaran; 

d.  Menyusun evaluasi diri program studi di lingkungan program studi  

e. Membantu pelaksanaan program resource-sharing dalam hal sarana dan 

prasarana pendidikan dan sumber daya manusia (SDM); 

f.  Memfasilitasi tumbuh-kembang budaya organisasi dan profesionalisme di 

setiap aspek kehidupan organisasi program studi dan jurusan atau bagian; 

g. Mengontrol rancangan dan penggunaan dana operasional serta menyusun 

laporan keuangan setiap tahun; 
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h. Memberikan penilaian terhadap kinerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi; 

i.  Memberikan laporan pertanggungjawaban tugas kepada dekan. 

Selengkapnya mengenai tata pamong diberikan dalam Gambar 1. 

 

Gambar  1 Bagan Tata Pamong 

 

2. Sistem kepemimpinan, dan pengalihan (deputizing) serta akuntabilitas 

pelaksanaan tugas. 

Manajemen program studi selama ini sudah berjalan sesuai dengan 

uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penentuan kebijakan PS IKL 

UTM didiskusikan dan diputuskan dalam rapat PS IKL UTM yang diadakan 

minimal satu bulan sekali. Pada rapat PS IKL UTM, masing-masing unsur 

pelaksana memberikan pertanggungjawaban tugas kepada ketua program studi 

dan evaluasinya serta diberikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pada 

kegiatan berikutnya. Pelaporan dari setiap kegiatan prodi selanjutnya dijadikan 

dasar oleh ketua program studi untuk pelaporan ke pimpinan fakultas. 

Kepemimpinan yang efektif dan efisien perlu didukung kemampuan 

mengorganisasi seluruh potensi SDM dan dana untuk mengarahkan fokus 

kegiatan yang telah sesuai visi, misi, dan tujuan. Pengambilan keputusan PS IKL 

UTM dibahas dan diputuskan bersama dalam rapat prodi maupun diskusi dalam 

mailist atau group di whatss-Apps “The Real Blues Marine”. PS IKL UTM selalu 

aktif dalam kegiatan Forum Perikanan dan Kelautan Indonesia seperti lokakarya 

dan simposium. Melalui forum ini, pimpinan PS IKL UTM dapat mengikuti 
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perkembangan terkini yang menjadi kesepakatan bersama pengelola pendidikan 

tinggi perikanan dan kelautan pada umumnya dan pengelola PS IKL UTM pada 

khususnya. Penataan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirumuskan 

oleh forum dan diterjemahkan dalam penyusunan kurikulum PS IKL UTM. 

Demikian pula dengan upaya pemenuhan standar kualifikasi minimum yang 

ditetapkan oleh forum, termasuk didalamnya kualifikasi dosen, kualifikasi 

laboratorium, dan kualifikasi lulusan. 

Kepemimpinan publik pada PS IKL UTM tercermin melalui kepemimpinan 

publik dan kerjasama yang telah dijalin. Sampai dengan tahun 2016, PS IKL 

UTM telah berhasil menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, PT. Garam tbk 

(Persero), PT. Kelola Mina Laut, CP Prima, Badan Lingkungan Hidup Provinsi 

Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan, Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Perikanan (BP3) Banyuwangi, PERTAMINA EP, SFP (Sustainable Fisheries 

Patnership), dan Badan Pusat Statistika (BPS). Selain di tingkat nasional, PS IKL 

UTM juga menjalin kerjasama dengan instansi maupun lembaga di tingkat lokal 

maupun regional (PT. Kelola Mina Laut, Pemkab se Madura).  

 
Beberapa dosen PS IKL UTM yang menjadi pimpinan publik, sebagai 

berikut : 

 Dr. HM. Mahfud Efendy, S.Pi., M.Si (wakil Ketua Komisi Garam Pamekasan, 

Ketua Bidang Pengawasan Kadin Pamekasan, Ketua Litbang Dewan 

Kesenian Pamekasan, Ketua Koperasi Sarimadu Segara, Komisi Litbang 

Kementrian Kelautan dan Perikanan, Tenaga ahli kementrian Kelautan 

Perikanan Bidang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat),  

 Zainul Hidayah, S.Pi, M.App.Sc (Koordinator Wilayah Madura Konsorsium 

Kemitraan Bahari). 

 Dr. Agus Romadhon, SP, M.Si (Ketua Alumni Pengelolaan Sumberdaya 

Pesisir dan Laut IPB Wilayah Jawa Timur) 

 Wahyu Andy Nugraha ST, MSc, PhD menjadi Ketua Indonesian muslim 

community Newcastle UK 2012-2013. 

 Prof. Dr. Ir. M. Zaenuri (Ketua PPI Bangkalan) 

 Aries Dwi Siswanto, ST, MT (Koordinator keahlian oseanografi laut, ISOI 

Komda Jawa Timur) 
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3. Partisipasi civitas academica dalam pengembangan kebijakan serta 

pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program 

Pada pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam program kerja PS IKL 

UTM, Ketua Program Studi dibantu dosen dan/atau tenaga kependidikan untuk 

menjadi panitia kegiatan. Panitia kegiatan merupakan tim yang ditetapkan 

melalui forum rapat program studi. Tim ini kemudian diusulkan PS IKL UTM 

untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan FP sehingga terdapat bukti 

penugasan yang formal yang berupa SK Dekan FP. Selain itu, bukti penugasan 

sangat penting bagi dosen sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kinerja 

yang dilakukan baik dalam penilaian BKD maupun angka kredit kenaikan jabatan 

fungsional. 

Pemberian tugas didasarkan pada pemerataan beban kinerja, minat 

dosen, dan/atau tenaga kependidikan. Selain itu diharapkan pola kerjasama 

yang baik untuk menumbuhkan chemistry agar atmosfer dalam bekerja lebih 

baik. Pembagian beban mengajar disesuaikan dengan kompetensi masing-

masing dosen. Team teaching dibentuk dalam setiap mata kuliah agar ada 

pengkayaan ilmu yang diberikan kepada mahasiswa. Setiap team teaching terdiri 

dari 2-4 orang dosen pengampu Mata Kuliah. 

Program Meet and Share diadakan PS IKL UTM setiap satu tahun sekali 

sebagai upaya pengembangan kebijakan prodi, melalui program ini diharapkan 

pola bottom-up bisa terwujud agar kebijakan prodi bisa mengena dan tepat 

sasaran. Program ini juga diharapkan bisa mendapatkan umpan balik untuk 

perbaikan kegiatan dan kebijakan prodi selanjutnya. 

Masukan dan saran selalu diharapkan untuk membangun PS IKL UTM 

menjadi lebih baik yang bisa dikomunikasikan dalam group whatsApp sehingga 

keterbukaan dalam komunikasi terjalin diantara segenap dosen dan tenaga 

kependidikan di PS IKL UTM. Sedangkan untuk mahasiswa, pola komunikasi 

dilakukan melalui koordinasi antara PS IKL UTM dan ketua HMJ-Ilmu Kelautan 

(Himala). Koordinasi ini diharapkan dapat mensinergiskan program kerja program 

studi dengan program kerja Himala. 

 

4.  Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoring 

pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program 

Perencanaan program jangka panjang (Renstra) dan monitoringnya 

dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan PS IKL UTM 
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dirumuskan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan monitoring dilakukan 

dan dilaporkan dalam laporan evaluasi diri program studi dan diserahkan ke 

fakultas untuk dikompilasi di tingkat universitas. Pada akhir tahun, Ketua 

Program Studi Ilmu Kelautan membuat laporan kinerja tahunan yang meliputi 

capaian proram dan juga penggunaan anggaran pada forum rapat prodi. Laporan 

ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk penyusunan rencana kerja tahun 

berikutnya. Sejak tahun 2009 PS IKL UTM mengikuti program UPA (UTM 

Performance Award) yang bertujuan untuk memonitoring capaian dan kinerja 

prodi untuk satu tahun anggaran. 

 

5. Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan 

PS IKL UTM berusaha untuk menjalankan kepemimpinan secara efektif 

dan efisien. Kepemimpinan yang efektif didukung oleh adanya komunikasi. Untuk 

menciptakan iklim komunikasi yang baik antara semua civitas akademika PS IKL 

UTM memiliki agenda rapat rutin yang diadakan minimal setiap bulan sekali atau 

apabila ada hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. Pada rapat ini 

disampaikan berbagai hal terkait dengan kegiatan belajar mengajar, evaluasi 

kurikulum, penggunaan alokasi dana, rencana pelaksanaan program kerja prodi, 

serta menampung saran atau masukan yang konstruktif dengan tujuan 

membangun PS IKL UTM secara bersama-sama menjadi lebih baik. Selain rapat 

dengan dosen dan tenaga kependidikan, PS IKL UTM juga mengadakan 

audiensi (sharing dan hearing) dengan mahasiswa setiap semester minimal 1 

kali. Untuk menjaga komunikasi antar dosen, up date informasi, dan berdiskusi 

tentang isu baru atau permasalahan program studi, PS IKL UTM memanfaatkan 

sarana mailist (kelautan-unijoyo@yahoogroups.com) dan group WhatsApp (The 

Real Blues Marine). Melalui mailist dan group WhatsApp, dosen tidak harus 

bertatap muka dan dosen yang studi lanjutpun bisa ikut serta dalam menerima 

informasi atau berdiskusi. 

 

6. Evaluasi program dan pelacakan lulusan 

A. Evaluasi Program 

Evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan, di bahas dalam 

forum rapat PS IKL UTM. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis pada setiap 

aspek kegiatan. Outcome yang berupa parameter keberhasilan (ketepatan 

jadwal pelaksanaan, pendanaan, dan partisipasi peserta dan panitia) 

mailto:kelautan-unijoyo@yahoogroups.com
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dibandingkan antara capaian dengan target sasaran. Evaluasi tidak hanya 

dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, namun dilaksanakan setelah kegiatan. 

Hasil evaluasi untuk setiap kegiatan selanjutnya dijadikan sebagai masukan 

untuk kegiatan yang akan dilakukan berikutnya.  

Dalam rangka evaluasi pembelajaran telah disediakan fasilitas aplikasi 

Simonev (Sistem Informasi Evaluasi) yang telah terintegrasi oleh UPT Komputer. 

Pada aplikasi ini, dapat dilihat hasil kuisioner yang merupakan respon/umpan 

balik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Hasil evaluasi kuesioner 

ini direkapitulasi oleh fakultas yang selanjutnya dilaporkan kepada masing-

masing Ketua Program Studi. Selanjutnya Ketua Program studi menyampaikan 

hasil evaluasinya kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah dalam 

forum rapat prodi agar terjadi perbaikan pada pelaksanaan program belajar 

mengajar. Ketua Program Studi mendapatkan akun untuk mengkases data 

pembelajaran mahasiswa sehingga dapat dilakukan evaluasi pada setiap MK. 

Evaluasi pembelajaran tidak hanya diwujudkan dalam bentuk evaluasi kurikulum 

namun juga evaluasi GBPP dan SAP setiap semesternya.  

B. Pelacakan Lulusan 

Guna mengevaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna, maka PS IKL 

UTM melakukan tracer study yang dilakukan melalui pengiriman borang isian 

kepada lulusan baik melalui surat ke alamat rumah ataupun penyebaran 

quisioner pada kegiatan reuni alumni. Borang ini terdiri dari dua bagian, satu 

bagian untuk lulusan dan satu bagian lagi untuk atasan langsung atau pengguna 

lulusan. Setelah borang terisi, lulusan mengirimkan kembali ke program studi 

untuk diolah dan ditindaklanjuti. Perkembangan teknologi informasi yang pesat 

memungkinkan PS IKL UTM untuk mendapatkan informasi terbaru dari lulusan 

melalui layanan media sosial, Facebook atau WhatsApp dan juga web alumni. 

Saat ini telah terbentuk grup WhatsApp untuk alumni PS IKL UTM yang bernama 

Alumni IKL. Melalui WhatsApp inilah, program studi dapat memantau 

perkembangan lulusan.  

Selain itu, database lulusan juga menjadi perhatian serius PS IKL UTM. 

Melalui kebijakan FP, setiap pendaftar yudisium diwajibkan untuk mendaftar di 

portal alumni FP. Pendaftaran portal alumni ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi terakhir dari lulusan dan sarana tukar menukar informasi mengenai 

pekerjaan antar lulusan. Jumlah sampel yang berhasil dikumpulkan dalam 

pelaksanaan tracer study sebanyak 100 lulusan. PS IKL UTM pada dasarnya 
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tidak melakukan sampling, namun mengupayakan sensus pada seluruh lulusan. 

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika lulusan sudah pindah kerja 

maupun pindah alamat rumah. Namun demikian, untuk lulusan baru, 

permasalahan diatas sudah tidak terjadi lagi dikarenakan kemajuan teknologi 

informasi.  

 

7. Perencanaan dan Pengembangan Program, dengan memanfaatkan hasil 

evaluasi internal dan eksternal 

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi, PS IKL 

UTM mempunyai perencanaan dan pengembangan program: 

 Dalam bidang pendidikan, PS IKL UTM melakukan pengembangan 

kurikulum berbasis KKNI. Pada kegiatan ini PS IKL UTM memanfaatkan 

evaluasi internal yang didapatkan dari dosen dan mahasiswa serta 

melibatkan pihak eksternal sebagai pengguna alumni dan aktif dalam Forum 

FP2TPKI. Untuk melengkapi kompetensi dari lulusan, PS IKL UTM telah 

melakukan sertifikasi profesi melalui kerjasama dengan Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi. 

 Dalam bidang penelitian, PS IKL UTM melakukan pengembangan bidang 

penelitian sesuai dengan kompetensi masing-masing dosen. Pada kegiatan 

ini setiap dosen diwajibkan melaksanakan penelitian tidak hanya sesuai 

dengan kompetensinya tetapi juga sesuai dengan RIP (rencana induk 

penelitian) universitas. Disamping itu secara institusi melakukan kerjasama 

penelitian dengan pihak terkait. 

 Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, PS IKL UTM memiliki 

program rutin tahunan dalam pengembangannya yang dilakukan setiap 

semester sekali, program kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga 

dilakukan secara personal dengan melibatkan prodi. Program pengabdian 

disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

 

8. Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu 

pembelajaran mahasiswa 

Hasil evaluasi program kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat PS IKL UTM digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun 

kurikulum berbasis KKNI dan sertifikasi profesi. Hal ini sangat bermanfaat untuk 

peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan. Langkah ini juga bermaksud untuk 
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meningkatkan keahlian, kemampuan, dan relevansi lulusan dengan kebutuhan 

dunia kerja, serta beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS yang ada. 

 

9. Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi 

Tim Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 

(SK Dekan No. 943/UN46.1.23/Kept/DT/2011). Keanggotaan dari Tim 

Penjaminam Mutu Fakultas terdiri dari wakil dosen dari tiap-tiap program studi. 

Penjaminan mutu PS IKL UTM diajukan oleh pihak prodi untuk mendapatkan 

penetapan secara formal dari fakultas. 

Pelaksanaan dari penjaminan mutu ini menggunakan standar mutu pada 

sistem penjaminan mutu internal yang dikeluarkan oleh Dikti yang telah 

diperbaharui pada tahun 2010 yaitu standar proses pembelajaran, standar 

kompetensi lulusan, standar Pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian 

pendidikan, standar penelitian ilmiah, standar pengabdian kepada masyarakat, 

standar kemahasiswaan, standar kesejahteraan, dan standar suasana akademik. 

Namun dari semua standar yang telah ditetapkan oleh dikti ini, tidak semua bisa 

tercapai oleh jaminan mutu prodi. Oleh karena itu, jaminan mutu prodi masih 

terus mengembangkan standar-standar yang telah ditetapkan. Sedangkan 

dokumen yang ada adalah kebijakan akademik fakultas, standar mutu akademik 

fakultas dan peraturan akademik.  

Penjaminan mutu akademik, utamanya dalam pembelajaran dilakukan 

dengan evaluasi GBPP dan SAP. Perancangan GBPP dan SAP dilakukan oleh 

tim dosen dari masing-masing bidang minat atau keahlian. Pola ini bertujuan 

untuk mendapatkan GBPP dan SAP yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dan mencegah terjadinya overlapping antar mata kuliah yang ada.  

Penjaminan mutu akademik juga dilakukan pada proses pembimbingan 

skripsi. Pembimbing skripsi ditetapkan sesuai dengan bidang keahlian masing-

masing dosen dengan mempertimbangkan beban kerja yang sudah ada. 

Kesesuaian tema skripsi dengan bidang keahlian dosen memberi jaminan proses 

bimbingan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan skripsi yang sesuai 

dengan kaidah ilmiah. Penetapan pembimbing skripsi dilakukan oleh ketua 

program studi berdasarkan usulan tema atau topik dari mahasiswa. Masing-

masing mahasiswa mendapat dua orang dosen pembimbing sehingga proses 

pembimbingan bisa lebih efektif, selain itu dengan adanya dua pembimbing akan 
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memperkaya skripsi mahasiswa. Pola ini juga diharapkan akan membuka ruang 

diskusi dan belajar bersama antar dosen.  

 

10. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga 

Penjaminan Mutu pada tingkat universitas disebut Pusat Jaminan Mutu 

Universitas Trunojoyo Madura (PJM UTM), sedangkan pada tingkat fakultas 

disebut Jaminan Mutu Fakultas dan pada program studi disebut Jaminan Mutu 

Program Studi. Jaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas dan program 

studi adalah bersifat koordinatif. 

 

11.  Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil 

belajar mahasiswa 

Pelaksanaan proses penjaminan mutu mampu memberikan jaminan 

kualitas pendidikan di PS IKL UTM. Penjaminan mutu diterapkan pada 

pelaksanaan administrasi akademik dan proses belajar mengajar yang lebih baik. 

Peninjauan kurikulum dilaksanakan melalui rapat program studi berdasarkan 

masukan dari berbagai pihak, antara lain mahasiswa, dosen, lulusan, pengguna 

serta peer group. Masukan tersebut didapatkan melalui kueisioner umpan balik 

pada setiap pembelajaran, kueisioner tracer study dan kegiatan lokakarya. PS 

IKL UTM juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta adaptif terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Peninjauan dapat 

berupa penghapusan MK yang dinilai tidak relevan, penyusunan MK baru 

maupun penyesuaian isi dari MK. Penyesuaian isi MK dilakukan dengan diskusi 

kelompok dosen pengajar dalam satu rumpun bidang keahlian. MK yang 

diindikasikan terdapat overlapping materi kemudian dibedah secara bersama-

sama untuk kemudian disusun GBPP dan SAP yang baru. 

 

12. Metodologi baku mutu (benchmarking) 

Standar baku mutu mengacu pada Badan Akreditasi Nasional – 

Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Berbagai aturan yang relevan juga memberikan penekanan bahwa baku mutu 

mengacu pada dua hal diatas. Keberadaan Jaminan mutu, baik di program studi, 

fakultas, maupun universitas, berguna untuk menjamin kualitas proses maupun 

pelaksanaan dan kegiatan akademik, sehingga sesuai dengan standard BAN PT 

dan BNSP.   
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13. Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan 

Dalam upaya pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan pada 

tahun 2015-2016 PS IKL UTM mengikuti UTM Performance Award yang 

diadakan oleh universitas dengan hasil baik. Kegiatan ini diharapkan bisa 

memberikan penilaian dan audit manajemen internal di setiap program studi di 

lingkungan UTM. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar dalam 

pengembangan dan pengelolaan kelembagaan (program studi) sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses yang ada. 

 

14. Evaluasi internal yang berkelanjutan 

Kegiatan UPA dilakukan setiap tahun dan berkelanjutan pada tahun 

berikutnya sehingga evaluasi internal bisa berkelanjutan. Hasil evaluasi 

selanjutnya diberikan ke program studi dan selanjutnya diharapkan bisa 

melakukan perbaikan dan menambahkan komponen-komponen yang kurang 

lengkap, sehingga dapat semakin menyempurnakan pengelolaan program studi 

di masa mendatang. 

 

15.  Pemanfaatan hasil evaluasi internal/eksternal/akreditasi dalam 

perbaikan dan pengembangan program 

Hasil evaluasi internal/eksternal/akreditasi sangat berguna dalam 

perbaikan dan pengembangan program. Hasil ini dijadikan dasar dalam 

perbaikan penyusunan dan pengelolaan dalam upaya untuk mengembangkan 

program studi dimasa mendatang. Salah satu contohnya adalah perbaikan yang 

dilakukan dalam pengelolaan jadwal perkuliahan sesuai hasil evaluasi. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas. 

 

16. Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu. 

 Dalam pengendalian mutu, PJM UTM telah melakukan kerjasama dengan 

PJM UB dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga audit mutu sekaligus meningkatkan pengelolaan dan 

pengembangan jaminan mutu di Universitas, Fakultas, maupun program studi 

dilingkungan UTM. 
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Analisis SWOT: 
  

KEKUATAN (S): 
1. Kepemimpinan PS IKL UTM 

telah berjalan efektif 
2. Telah terbentuk sistem 

penjaminan mutu di tingkat 
program studi 

3. Perencanaan program telah 
sesuai dengan visi dan misi 
yang ditetapkan 

KELEMAHAN (W) : 
1. Sistem pengelolaan program 

studi masih kurang mandiri 
2. Pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu di tingkat program studi 
masih belum maksimal 

3. Anggaran yang minim sehingga 
dalam penyusunan program 
tidak bisa maksimal 

PELUANG (O) : 
1. Akses informasi mengenai 

sistem penjaminan mutu 
terbuka lebar dengan adanya 
teknologi informasi 

2. Kegiatan FP2TPKI yang aktif 
dalam mendiseminasikan 
informasi pengembangan 
program studi 

ANCAMAN (T) : 
1. Pelaksanaan tata pamong yang 

tidak sesuai dengan OTK yang 
ada 

2. Intervensi kepentingan dari luar 
yang merugikan dalam 
pengelolaan program studi 
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KOMPONEN C : MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

1. Sistem Rekruitmen dan Seleksi Calon Mahasiswa 

 Pada Tabel 1 dapat dilihat PS IKL UTM mulai menambah daya tampung 

mahasiswa pada tahun ajaran 2012/2013 menjadi dua kelas sesuai pagu (80 

mahasiswa) hal ini  seiring dengan pembangunan infrastruktur baik gedung 

perkuliahan maupun laboratorium. Peminat calon mahasiswa baru juga 

meningkat pada tahun 2011-2015, Kondisi ini menunjukan bahwa peminat atau 

anemo untuk menjadi mahasiswa PS IKL UTM meningkat serta dimungkinkan 

PS IKL UTM sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas. Jumlah peminat 

mununjukkan kenaikan dari 103, 120, 268, 311, dan 228 peminat berturut-turut 

dari tahun 2011-2015. meskipun pada TA 2015 turun. Rasio antara jumlah 

pendaftar dengan jumlah yang diterima masih relatif kecil yakni 1:1,23 pada 

tahun 2011, 1:1,37 pada tahun 2012, dan 1:3,23 pada tahun 2013, 1:3,62 pada 

tahun 2014, dan 1:2,53 pada tahun 2015. Penurunan pada tahun 2015 terjadi 

karena ada kenaikan pagu mahasiswa baru. 

 

Tabel 1. Daya tampung, Jumlah peminat yang ikut seleksi, dan jumlah 

mahasiswa yang diterima di PS IKL UTM 

Tahun 
Akade-

mik 

Daya 
Tam-
pung 

Jumlah Calon 
Mahasiswa 

Reguler 
Jumlah Mahasiswa Baru 

Ikut 
Seleksi 

Lulus 
Seleksi 

Regular 
bukan 

Transfer 
Transfer (3) 

1 2 3 4 5 6 

TS-4 60 103 103 46 0 

TS-3 80 120 119 87 0 

TS-2 80 268 114 83 0 

TS-1 80 311 117 86 0 

TS 80 228 104 90 0 

Jml 380 1030 557 392 0 

 

Pada Tabel 2 Sistem penerimaan tahun akademik 2011-2012, PS IKL 

UTM membuka Pendaftaran Mahasiswa Baru melalui beberapa jalur masuk 

(bidik misi Undangan, KERJASAMA/KEMITRAAN, kolaborasi ponpes, PMDK A, 

PMDK B, PMDK C, PMDK D, SBMPTN BM, SBMPTN non-B, SNMPTN mandiri, 
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SNMPTN undangan, SPMP) guna memaksimalkan jumlah mahasiswa yang 

masuk sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Pada tahun 2013-2015 Sistem 

penerimaan kali ini bisa dikatakan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya 

melalui jalur SBMPTN BM, SBMPTN non-B, SNMPTN mandiri, SNMPTN 

undangan, SPMP yang melalui kompetisi, dan jalur kerjasama sudah ditiadakan 

sehingga diharapkan input yang masuk ke PS IKL UTM menjadi lebih baik. 

 

Tabel 2. Jumlah mahasiswa berdasarkan sistem rekruitmen dalam 5 tahun 

terakhir 

Sistem Rekruitmen TS-4 TS-3 TS-2 TS-1 TS 

Bidik Misi Undangan 2 5 24 23 31 

KERJASAMA (KEMITRAAN) 6 6 
   KOLABORASI PONPES 1 

    PMDK A 1 1 
   PMDK B 9 7 
   PMDK C 

 
1 

   PMDK D 5 4 
   SBMPTN BM 

 
12 17 26 18 

SBMPTN NON-BM 
 

35 26 15 17 

SMM UTM UMUM 
  

4 10 7 

SNMPTN Mandiri 11 
    SNMPTN Undangan 2 4 12 12 17 

SPMP 9 12 
   JUMLAH 46 87 83 86 90 

 

Dalam hal administrasi dan transparansi penerimaan mahasiswa baru, baik 

ditingkat Universitas, Fakultas maupun PS setiap tahun telah menyebarkan 

brosur, kalender yang berisi tentang informasi jalur-jalur masuk, prosedur, waktu, 

dan penetapannya. Universitas juga telah menggunakan jaringan internet untuk 

memberikan pengumuman hasil tiap jalur seleksi melalui website Universitas 

Trunojoyo Madura (http://spmb.trunojoyo.ac.id). Kegiatan Penerimaan 

Mahasiswa Baru diatur dalam Manual Prosedur dengan kode dokumen MP 

SPMB-UTM.01, Registrasi mahasiswa baru mengikuti manual prosedur MP 

REG-UTM.01. 

 

2. Profil mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk 

kemandirian dan kreativitas). 

Pada Tabel 3 menunjukkan profil mahasiswa IKL UTM dari segi akademik 

pada tahun 2011 mempunyai rata-rata IPK 3,28, pada tahun 2012 adalah 3,15, 

pada tahun 2013 adalah 3,12, pada tahun 2014 3,07 dan pada tahun 2015 

http://spmb.trunojoyo.ac.id/
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mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 3,39. Hali ini menunjukkan mahaiswa 

PS IKL UTM mendapat IPK yang cukup bagus.  

 

Tabel 3. Profil mahasiswa PS IKL UTM dari segi akademik 

Tahun Rata-rata 
GANJIL GENAP 

L P L P 

TS-4 3.28 3.01 3.61 3.18 3.31 

TS-3 3.15 3.04 3.23 3.17 3.25 

TS-2 3.12 3.00 3.36 3.08 3.20 

TS-1 3.07 2.93 3.26 3.01 3.21 

TS 3.39 3.24 3.44 3.39 3.47 

 

Daya tarik PS bisa dilihat dari keluasan daerah asal mahasiswa dan dari 

promosi yang dilakukan. Analisa mahasiswa berdasarkan daerah asal 

menunjukkan sampai sejauh mana PS IKL UTM dikenal dan diminati oleh 

masyarakat. Daerah asal mahasiswa PS IKL UTM hingga penerimaan tahun 

2013/2014 masih didominasi dari Jawa Timur. Namun demikian, mahasiswa dari 

wilayah Madura khususnya Bangkalan memiliki angka terbesar setiap tahun, hal 

ini tidak mengherankan karena UTM terletak di kabupateb Bangkalan. Kemudian 

diikuti Kabupaten Sumenep walaupun secara geografis merupakan daerah 

terjauh dari Kabupaten Bangkalan jika dibandingkan Kabupaten Sampang dan 

Kabupaten Pamekasan. Tetapi pada tahun 2015 mahasiswa PS IKL UTM 

terbanyak adalah dari Jawa Timur (74,44%), diikuti dari Pulau Madura (21,11%), 

dan daerah lainnya diluar Propinsi Jawa Timur mempunyai persentase yang kecil 

(4,44%). 

Masih minimnya mahasiswa dari dalam wilayah Madura merupakan 

peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan baik karena UTM berdiri 

sebenarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perguruan tinggi di Madura. 

Untuk itu PS IKL UTM perlu melakukan promosi yang lebih luas dan persuasif 

untuk menggarap wilayah Madura baik melalui website, roadshow, open house, 

dan penyebaran leaflet. Promosi lainnya adalah melalui prestasi dengan 

keikutsertaan PS IKL UTM dalam berbagai kegiatan dan lomba baik regional 

maupun nasional. Selain itu perbaikan internal juga akan mampu meningkatkan 

daya tarik. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran akan mampu 

meningkatkan daya tarik calon mahasiswa, selain juga mampu meningkatkan 
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kualitas mahasiswa. Promosi melalui alumni dan promosi keberhasilan alumni 

juga dapat menjadi nilai tambah tersendiri. 

 Dari sisi ekonomi, pendapatan orang tua mahasiswa PS IKL UTM pada 

adalah: kurang dari 1 juta (58,14%), antara 1 s/d 2,5 juta (27,91%), antara 2,5 s/d 

5juta (12,79%), dan lebih dari 5 juta adalah 1,16%.  

 

3. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan 

Mahasiswa PS IKL UTM mempunyai wadah organisasi di tingkat jurusan 

guna mengembangkan minat dan bakat di tingkat jurusan yaitu Himpunan 

Mahasiswa Ilmu kelautan (HIMALA). Himala merupakan wadah untuk 

pengembangan mahasiswa pada minat profesi mahasiswa Ilmu kelutan, Himala 

sendiri tergabung dalam oraganisai himpunan mahasiswa ilmu dan teknologi 

keluatan indonesia (HIMITEKINDO), ditingkan fakultas terdapat BEM FP (Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian) dan DPMF sebagai wadah organisasi 

di tingkat mahasiswa sebagai cerminan demokrasi pada tingkat Fakultas maupun 

Universitas Trunojoyo Madura. 

Mahasiswa PS IKL UTM secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan 

mencakup pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berbagai 

kegiatan telah melibatkan mahasiswa antara lain: 

3.1. Kegiatan pembelajaran 

Mahasiswa terlibat dalam pembelajaran, khususnya kegiatan praktikum 

sebagai asisten. Asisten praktikum mempunyai tanggung jawab dalam 

penyampaian materi praktikum, tutorial, dan asistensi laporan praktikum. 

Mahasiswa juga mendapatkan tanggung jawab memberikan penilaian kegiatan 

praktikum. Persyaratan menjadi asisten praktikum adalah telah lulus MK yang 

dipraktikumkan dengan nilai minimal B. 

3.2. Kegiatan penelitian dosen dan kreatifitas mahasiswa 

Upaya ini dilakukan dengan mensinergikan penelitian dosen sebagai 

payung penelitian skripsi mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

dosen adalah sebagai tenaga enumerator untuk penggalian data. Sedangkan 

pada kegiatan kreatifitas, mahasiswa dapat berperan serta dalam Program 

Kreatifitas Mahasiswa (PKM). 

3.3. Kegiatan pengabdian masyarakat 

PS IKL UTM senantiasa melibatkan mahasiswa dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan mahasiswa mulai dari persiapan 
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kegiatan hingga pelaksanannya. Peran mahasiswa dalam persiapan antara lain, 

mempersiapkan bahan dan peralatan yang dipergunakan dalam pengabdian 

masyarakat. Selain itu, beberapa mahasiswa yang menjadi asisten praktikum 

juga dilibatkan dalam menyusun materi yang akan disampaikan. Pada saat 

pelaksanaan, mahasiswa dilibatkan sebagai asisten pelatihan, apabila kegiatan 

pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berupa pelatihan. 

 

4. Kegiatan ekstra-kurikuler. 

Dalam rangka pelayanan dan pengembangan mahasiswa, selain proses 

pembelajaran formal, PS IKL UTM telah menyediakan sarana dan fasilitas untuk 

pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) baik di tingkat universitas, fakultas, maupun PS. Hampir semua kegiatan 

ekstrakurikuler di PS IKL UTM dikoordinasi oleh lembaga mahasiswa di PS yaitu 

Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan (HIMALA). Kegiatan ekstra-kurikuler, selain 

sebagai peserta yang berpartisipasi, juga menjadi panitia dalam berbagai event 

yang diselenggarakan, baik tingkat PS maupun Nasional (HIMITEKINDO). 

Selain pengembangan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan di UKM, PS 

IKL UTM juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap pengembangan 

Softskills. Pelatihan softskills dengan materi utama ESQ (Emotional Spiritual 

Quotion) dan pelatihan kepemimpinan. 

Kegiatan lainnya yang juga mendapat perhatian baik dari PS IKL UTM 

adalah pengembangan kewirausahaan mahasiswa. PS IKL UTM sebagai 

penyambung tangan Dikti dalam pengembangan Kewirausahaan melalui 

Program Mahasiswa Wirausaha. Melalui kerjasama dengan fakultas maka 

digelar pekan wirausaha setiap tahunnya. Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler 

(Tabel 4) sangat berperan dalam mengukir prestasi mahasiswa PS IKL UTM. 

Tabel 4. Profil kegiatan ekstra-kurikuler mahasiswa PS IKL UTM 

No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 

Penyelenggaraan 

Tingkat (Lokal, 
Wilayah, Nasional, 
atau Internasional) 

Prestasi 
yang 

Dicapai 

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

1 
Hibah PKM-M Dikti Tahun 2014 (Luhur 
Moekti Prayogo) 

Nasional Didanai 

2 
Hibah PKM-KC Dikti Tahun 2014 (Ibadur 
Rohman) 

Nasional Didanai 

3 
Mawapres Tingkat Fakultas Pertanian 
Tahun 2016 (Gayuh Ady Yosa) 

Lokal Juara III 

4 
Indonesia Maritime Challage (IMC) 
Tahun 2016 (Mahasiswa Ilmu Kelautan) 

Nasional 
Didanai 

(Juara IX) 
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5 
Duta Lalu Lintas Tahun 2015 (Aprilia 
Suryanti) 

Wilayah 
Juara 
Favorit 

6 Dekan Cup 2014  Lokal 
Juara 
umum 

7 Dekan Cup Tenis Meja Tahun 2015 Lokal Juara I 

8 Dekan Cup Volly Putra Tahun 2015 Lokal Juara III 

9 Dekan Cup Volly Putri Tahun 2015 Lokal Juara III 

10 
Lomba Lukis Tingkat UTM Tahun 2015 
(Hanifatus Zahira) 

Lokal Juara II 

11 
Lomba Tari Fakultas pertanian Tahun 
2015 AV (Agricultur Vaganza) 

Lokal Juara II 

12 
Lomba Lintas medan Tingkat Nasional 
Tahun 2014 (Miftahun Ni’am) 

Nasional Juara I 

13 Lomba Futsal Semadura (Al Muhlisin) Wilayah Juara II 

14 Lomba Futsal Bupati Cup Semadura Wilayah Juara III 

15 
Lomba Sepak Bola tingkat Kabupaten 
Sampang Tahun 2015/2016 

Wilayah Juara II 

16 
Lomba Kaligrafi Tingkat UTM Tahun 
2014 (Ahmad Khoirun Ni’am) 

Lokal Juara III 

 

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa di fasilitasi dengan adanya 

beberapa UKM (unit kegiatan mahasiswa) yang diantaranya adalah : 

1. Olah raga (UKMF Porgafta) 

Melalui UKMF Porgafta ini mahasiswa mengembangkan bakat dan minatnya 

di bidang olahraga, dalam UKMF ada beberapa olahraga antara lain : futsal, 

bulutangkis, bola volly, tenis meja. UKMF ini sering mengikuti turnamen di 

tingkat kabupaten dan propinsi. Selain itu, Porgafta juga mangadakan 

turnamen tingkat SMA setiap tahun yang sekaligus dijadikan salah satu media 

promosi PS IKL UTM. 

2. Penalaran (UKMF Penalaran) 

Tujuan didirikannya UKM ini adalah untuk menampung dan mengarahkan 

pada kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang mahasiswa dalam berfikir kritis 

dan ilmiah. Contoh dalam kegiatan ini adalah program kegiatan mahasiswa 

(PKM) baik dibidang kewirausahaan, teknologi, penelitian pengabdian kepada 

masyarakat. Setiap tahun PS IKL UTM mengadakan pelatihan penulisan 

karya ilmiah yang hasilnya semakin banyak mahasiswa ilmu kelautan yang 

mengikuti dan mengirimkan karya tulis ilmiahnya dalam program PKM dan 

ada beberapa mahasiwa ilmu kelutan yang lolos program PKM Dikti. 

3. Musik (UKMF Viper Collaboration) 

UKM ini menampung dan mengembangkat minat dan bakat mahasiswa 

dibidang musik. Selain itu melalui UKM ini mahasiswa juga mengundang 
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kelompok musik tertentu untuk tampil di UTM, selain itu UKM ini juga 

mengadakan pemilihan King dan Queen yang di tujukan untuk menjadi duta 

Universitas Trunojoyo Madura. 

4. Tari dan Tearter (UKMF Daun) 

UKM ini menampung minat dan bakat mahasiswa dan mahasiswi pada minat 

tari dan teater, UKM ini sering tampil pada acara – acara yang diadakan di 

Universitas Trunojoyo Madura. 

5. Selam (UKMF Mardic) 

Mardic (Madura Diving Club) merupakan UKMF dibawah bimbingan PS IKL 

UTM dan di UKM ini mahasiswa bisa mengambangkan bakatnya pada bidang 

olahraga selam, mardic setiap tahunnya mengadakan LPT (latihan perairan 

terbuka) di pulau-pulau kecil yang ada di madura dan ini juga menjadikan 

promosi PS IKL UTM. 

 

Selain bidang minat yang ada pada UKMF di atas, PS IKL UTM juga 

mengadakan kegiatan lainnya, meliputi pengabdian kepada masyarakat 

seperti penanaman mangrove, (kejuaraan-kejuaraan di tingkat nasional 

maupun lokal). Semua minat dan bakat diatas dibawah pengawasan Wakil 

Rektor 3 dan Wakil Dekan 3 dan pengawasan dosen pembimbing masing-

masing UKM. 

 

5. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan 

kebutuhan akan lulusan program studi). 

Mekanisme rekruitmen pada tahun 2013 mengalami perubahan, hal ini 

disebabkan adanya tuntutan PS IKL UTM untuk memperbaiki input mahasiswa 

baru, dan hal ini terbukti dengan kenaikan IPK pada tahun sekarang. Perubahan 

mekanisme ini relative sederhana sehingga tidak menimbulkan permasalahan, 

sehingga tidak mengganggu proses rekruitmen mahasiswa dan menurunkan 

anemo. 

 

6. Pelayanan untuk mahasiswa: 

a. Bantuan tutorial yang bersifat akademik. 

Setiap mahasiswa di PS IKL UTM berhak mendapat pelayanan yang 

baik. Ada beberapa pelayanan yang didapat oleh mahasiswa. Pertama, 

ketika semester satu atau pada saat menjadi mahasiswa baru, mereka 
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mendapat dua buku pedoman utama, yaitu buku pedoman yang dikeluarkan 

oleh UTM (Universitas Trunojoyo Madura). Buku pedoman ini berisi tentang 

macam penerimaan mahasiswa baru, macam PS, sistem pendidikan, 

administrasi pendidikan, tata tertib keluarga besar UTM, bimbingan konseling 

dan penasehat akademik, pelayanan perpustakaan, mata kuliah umum, 

komputer. Selain itu juga terdapat kalender akademik UTM dan daftar para 

pimpinan UTM. Buku pedoman juga berisi tentang pedoman pelaksanaan 

pendidikan di PS. Di dalam buku ini berisi informasi tentang visi, misi, tujuan, 

kurikulum, silabus mata kuliah, silabus pedoman atau panduan mata kuliah 

yang harus diambil oleh mahasiswa pada tiap semester. Buku ini juga 

memberi petunjuk yang berupa alur dan persyaratannya bagi mahasiswa 

yang akan mengambil praktikum, praktek kerja nyata, skripsi, dan ujian 

skripsi. 

Untuk melayani mahasiswa sesuai dengan buku pedoman, maka di 

PS IKL UTM disediakan suatu unit administrasi (masih digabung di Fakultas) 

untuk mencatat segala aktivitas yang akan atau telah dilakukan mahasiswa 

misalnya, hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan kuliah, praktek 

kerja lapang, dan skripsi. Untuk pelayanan rencana studi, setiap mahasiswa 

bisa mengisi kartu rencana studi (KRS) dan untuk mengetahui semua hasil 

studinya mahasiswa berhak mendapat kartu hasil studi (KHS) yang mana 

semua ini dilakukan di unit administrasi. Setiap mahasiswa dapat mengakses 

informasi studi melalui SIAKAD secara online. Informasi yang disediakan 

SIAKAD adalah berupa jadwal kuliah, jadwal ujian akhir semester, mata 

kuliah yang telah dan sedang di program atau pun nilai hasil studi tiap-tiap 

mahasiswa.  

Pelayanan terhadap mahasiswa juga dilakukan di tiap-tiap 

laboratorium. Setiap mahasiswa yang melakukan praktikum berhak 

mendapat pelayanan berupa petunjuk praktikum, modul praktikum, dan 

pendampingan pengerjaan laporan praktikum oleh asisten laboratorium. 

Selain melayani praktikum, laboratorium juga melayani mahasiswa yang 

melakukan penelitian untuk skripsi atau kegiatan akademik lainnya. 

Sampai saat ini, bimbingan konseling yang ada adalah pembimbing 

akademik atau dosen wali. Pembimbing akademik diangkat berdasarkan surat 

keputusan dekan, yang memutuskan seorang dosen untuk menjadi 

pembimbing akademik sejumlah mahasiswa. Tugas utama dari pembimbing 
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akademik adalah memberikan bimbingan dan konsultasi yang berhubungan 

dengan kegiatan akademik kepada mahasiswa.  

Setiap mahasiswa memiliki dosen wali yang berperan sebagai 

konselor dan pembimbingan, baik akademik maupun non akademik. Hasilnya 

adalah pemantauan keaktifan mahasiswa, prestasi akademik atau non 

akademik harus mendapatkan persetujuan dari dosen wali melalui KRS. 

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian dari tugas 

dosen pembimbing akademik. Selain mempunyai tanggung jawab untuk 

mengarahkan studi mahasiswa, dosen pembimbing akademik bertanggung 

jawab untuk mendampingi mahasiswa serta memberikan layanan konseling 

jika dibutuhkan. 

Kegiatan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan sewaktu-waktu 

menyesuaikan dengan jadwal mahasiswa dan dosen. Dosen pembimbing 

akademik dapat memberikan jadwal konsultasi sesuai dengan waktu yang 

tersedia. Apabila dipandang perlu, dosen pembimbing akademik dapat 

mengumpulkan semua mahasiswa bimbingannya untuk saling berdiskusi 

mengenai permasalahan yang dihadapi masing-masing mahasiswa utamanya 

terkait dengan studi. Pada awal semester, dosen pembimbing akademik 

bertanggung jawab untuk mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) 

mahasiswa. Selain itu, Kartu Hasil Studi (KHS) juga disampaikan kepada 

dosen pembimbing akademik sebagai bahan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini 

adalah terdapat penyelesaian pada beberapa kasus, misalnya penurunan IP, 

ketidakhadiran mahasiswa, permasalahan biaya studi dan kesulitan mencari 

topik penelitian. 

b. Informasi dan bimbingan karir 

Mahasiswa atau juga lulusan dapat mendapat informasi dan bimbingan 

karir di tingkat fakultas yang di koordinasi oleh Pembantu Dekan III. Infromasi 

mengenai lowongan pekerjaan diumumkan melalui papan pengumuman di 

fakultas WEB fakultas, WEB Alumni. Di samping itu fakultas dan alumni juga 

memfasilitasi instansi atau perusahaan yang melakukan perekrutan calon 

tenaga kerja di kampus berupa tempat dan waktu (Perekrutan oleh PT 

AGRICON). Pada tingkat Program Studi, informasi lowongan pekerjaan didapat 

dari beberapa alumni yang mengirim informasi tersebut secara insidentil dan 

kemudian informasi ini di umumkan dipapan pengumuman dan juga dapat 

diakses di website PS IKL UTM. 
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Peningkatan soft skill mahasiswa dilakukan dengan beberapa kegiatan 

diantaranya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan yang dilaksanakan 

rutin setiap tahunnya. Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi 

dan wawancara kerja juga diasah dalam workshop yang diakhiri dengan 

psikotes. 

Program studi ilmu kelautan selain mengadakan kegiatan diatas juga 

mengadakan kegiatan diantaranya diklat dasar, kegiatan berupa pelatihan 

kepemimpinan, sertifikasi profesi,dan sertifikasi kompetensi. Program studi juga 

mewadahi gerai wirausaha yang bertujuan untuk mengasah jiwa 

kewirausahaan mahasiswa. Mahasiswa yang mengelola bertanggung jawab 

penuh terhadap jalannya cafe tersebut dari mulai pengadaan barang, penjualan 

dan keuangan pada cafe tersebut. Di tingkat universitas, program 

kewirausahaan yang kegiatannya memberikan pelatihan kepada mahasiswa 

dengan program CDEC. Pembinaan softsklill mahasiswa dilakukan dengan 

mengadakan acara/kegiatan pembinaan dan pelatihan dasar konsep softskill 

mahasiswa.  

c. Konseling pribadi dan sosial. 

Konseling pribadi dan sosial dilakukan oleh kaprodi IKL UTM yang 

dilakukan setiap saat ketika mahasiswa mempunyai persoalan, hal ini terpantau 

dalam buku konseling yang ada di kaprodi, setelah kegiatan konseling, 

permasalahan selalu dibahas di rapat prodi dan diselesaikan permasalahannya.  

 

7. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan 

Kompetensi 

Kompetensi utama lulusan 

 Menguasai konsep dan metode ekplorasi, eksploitasi, konservasi, dan 

rehabilitasi (biota, habitat dan ekosistem) laut   

 Menguasai teori tentang ekplorasi, eksploitasi, konservasi, dan 

rehabilitasi ekosistem, fenomena serta proses di laut  

 Mampu menganalisis dan menentukan jenis instrumen kelautan dan 

metode pengoperasiannya 

 Mampu menganalisis dan menentukan kondisi ekosistem laut dengan 

memanfaatkan instrumen observasi dan sistem informasi kelautan  

 Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan tentang 

karakteristik organisme, proses dan fenomena (fisik, kimia, biologi, dan 
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geologi) laut  

 Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah-

masalah kelautan  

 Mampu mengkomunikasikan gagasan dan pengetahuan tentang 

kelautan secara lisan dan tulisan  

 Mampu berkomunikasi dan melakukan pelayanan publik, serta mampu 

beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian 

masalah di bidang ekplorasi, eksploitasi, konservasi, dan rehabilitasi 

ekosistem laut  

 Mampu bekerja secara kelompok dalam penyelesaian masalah 

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan rehabilitasi ekosistem laut 

 

Kompetensi pendukung lulusan 

Mampu menguasai dan menerapkan berbagai keahlian dibidang ilmu dan 

teknologi kelautan dan ilmu perikanan serta mengimplementasikannya dalam 

usaha nyata berwawasan entrepreneurship untuk membangun dunia kelautan 

dan perikanan Indonesia. 

 

Kompetensi lainnya/pilihan lulusan  

Mampu menyusun rencana pengelolaan lingkungan hayati laut serta 

mengembangkan potensi  sumberdaya pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil 

secara berkelanjutan 

Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat 

pada Kepmendiknas No. 045/2002, Permendikti No 44/2015, dan Buku Standar 

Kurikulum berbasis KKNI (FP2TPIK). 

 

Sedangkan Kompetensi lulusan sesuai standar KKNI diatur sebagai berikut: 

1. Kemampuan Bidang Kerja 

Mampu melakukan eksplorasi dan konservasi sumberdaya dan lingkungan 

laut, dengan memanfaatkan instrumen observasi, penyelaman ilmiah, 

pemetaan, sistem informasi kelautan, akustik kelautan, teknik rehabilitasi dan 

bioteknologi, secara mandiri dan kreatif, sebagai wujud kemampuannya untuk 

beradaptasi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi, dengan kekhususan 

dalam kajian Biologi Laut, Garam, dan Oseanografi 
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2. Penguasaan Pengetahuan 

Menguasai teori biologi laut, ekologi laut, oseanografi, pemetaan, 

penginderaan jauh, sistem informasi geografi, akustik kelautan, 

penyelaman ilmiah, konservasi, teknik rehabilitasi, serta bioteknologi, 

sehingga mampu mengidentifikasi dan memformulasikan penyelesaian 

masalah eksplorasi dan konservasi sumberdaya dan lingkungan laut 

secara sistematis, dengan kekhususan dalam kajian Biologi Laut, Garam, 

dan Oseanografi. 

3. Kemampuan Manajerial 

a. Mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi kerja 

secara individual dan dalam tim, serta mampu mengambil keputusan 

yang tepat, memimpin dan mengorganisir sumberdaya. 

b. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi serta mampu 

menyelesaikan masalah berbekal sikap kepemimpinan yang 

didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

 

8. Hasil pembelajaran: 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Kompetensi yang diharapkan sudah tercapai dilihat dari beberapa 

faktor, diantaranya adalah IPK mahasiswa >2,75 dan mengalami 

peningkatan, disamping itu, prestasi mahasiswa juga bisa 

dibanggakan karena telah mencapai prestasi pada tingkat wilayah, 

regional, dan nasional. Mahasiswa PS IKL UTM juga mengikuti 

beberapa kegiatan uji kompetensi diantaranya sertifikasi selam, 

sertifikasi budidaya, dan garam. 

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaat lulusan. 

Kompetensi yang dicapai mahasiswa PS IKL UTM juga sesuai 

dengan kebutuhan pemanfaat lulusan, hal ini terlihat dengan rata-rata 

waktu tunggu pada tahun 2013-2016, rentang waktu tungggu lulusan 

antara 2-5 bulan, dan sebanyak 60% bidang kerja lulusan sesuai 

dengan keahliannya.  

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian 

studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 
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IPK menunjukkan kemampuan penyerapan mata kuliah melalui 

kurikulum yang diberlakukan dan tingkat kompetensi yang diraih 

sesuai dengan program studinya. Hal ini dapat menjadi modal awal 

bagi lulusan untuk berkompetisi terutama dalam mendapatkan 

pekerjaan. Pada Tabel 4 ditunjukkan rata-rata IPK Lulusan PS IKL 

UTM dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 4, IPK rata-rata 

tersebut bisa dikatakan bahwa seharusnya lulusan PS IKL UTM yang 

bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan yang cukup 

berkualitas karena perusahaan sebagai pengguna lulusan pada 

umumnya mensyaratkan IPK 2.75 sebagai batas minimal, ini berarti 

di atas IPK rata-rata lulusan PS IKL UTM. Namun pada kenyatannya 

di lapangan, masih banyak lulusan PS IKL UTM yang menganggur. 

Hal ini sangat perlu untuk dicermati karena daya serap pengguna 

masih sangat rendah. Salah satu faktor penyebabnya dimungkinkan 

adanya persaingan dari lulusan dari universitas lain atau kurikulum 

yang sudah tidak sesuai dan harus segera direvisi. Terjadinya 

penurunan nilai IPK selama kurun waktu lima tahun terakhir 

merupakan kondisi yang kurang baik terhadap perkembangan iklim 

akademis oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap 

permasalahan tersebut.  

Faktor lain yang menyebabkan daya serap lulusan masih rendah 

adalah masih belum tersiarnya nama PS IKL UTM secara luas, di 

lingkungan perusahaan maupun instansi negeri. Dalam rangka 

menjaga kualitas lulusan PS IKL UTM perlu mempertahankan dan 

mengembangkan faktor-faktor terkait lulusan seperti tersedianya 

sarana dan prasarana belajar (ruang kuliah dan laboratorium), 

kurikulum dan perangkat kurikulum (GBPP dan SAP). Selain itu 

penyediaan buku referensi juga perlu dikembangkan agar wawasan 

mahasiswa bertambah. 

Masa studi mahasiswa pada umumnya adalah 4 tahun S1 dan 3 

tahun untuk D3. Mahasiswa dapat dikatakan lulus tepat waktu jika 

jika masa studi 4 tahun. Namun hal ini sangat bergantung pada 

kurikulum yang dijalankan pada masing-masing PS, sehingga batas 

normal lulusan sebenarnya adalah 4-5 tahun untuk S1.  
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Tabel 5. Rata-rata IPK Lulusan PS IKL UTM dalam 5 tahun terakhir 

Tahun 

IPK 
Persentase Lulusan 

Reguler 

Lulusan Reguler dengan IPK: (%) 

Min Rat Mak < 2,75 2,75-3,50 > 3,50 

TS-4 2.81 3.28 3.78 7.4 74.1 18.5 

TS-3 2.76 3.17 3.59 0.0 75.0 25.0 

TS-2 2.61 3.08 3.72 0.0 84.0 16.0 

TS-1 2.56 3.08 3.72 3.1 90.6 6.3 

TS 2.82 3.39 3.95 17.0 70.2 12.8 

 

Berdasarkan Tabel 6 di bawah menunjukkan rerata masa studi 

lulusan PS IKL UTM dalam 3 tahun terakhir adalah 59,08 bulan (4,92 

tahun) untuk mhasiswa laki-laki dan 49,64 bulan (4,14 tahun) untuk 

mahasiswi. Dari profil rerata masa studi terlihat terjadi fluktuasi dari 

rerata masa studi ini, bahkan pada TA 2012/2013 sampai dengan 

2015/2016  lama masa studi mencapai tidak lebih dari 10 semester (> 

5 tahun). Sebagaimana IPK, lama masa studi mahasiswa sangat 

bergantung pada faktor-faktor seperti proses pembelajaran, 

ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran seperti ruang kelas 

dan laboratorium dan ketersediaan buku referensi.  

 

Tabel 6. Rerata masa studi lulusan PS IKL dalam 3 tahun terakhir 

Rata-Rata Lama Studi (Bulan) 

2013-2015 2013 2014 2015 

L P L P L P L P 

59.08 49.64 59.20 51.60 55.00 51.27 62.57 49.26 

 

d. Kepuasan lulusan. 

Data ini diperoleh dari penyebaran form pada saat bursa kerja, melalui 

telepon, melalui facebook, email dan penyebaran form pada 

pertemuan alumni dan pada saat legalisir ijazah. Rata-rata waktu 

tunggu mengalami penurunan. Pada tahun 2013-2016, rentang waktu 

tungggu lulusan antara 2-5 bulan. Data ini diperoleh dari hasil 

kuesioner tracer studi yang diisi oleh lulusan. Selain melalui kuesioner, 

PS IKL UTM selalu membina hubungan dengan menggunakan media 
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sosial yang ada seperti Facebook, WhatsApp, Milis, email. Hasil dari 

analisis, menunjukkan bahwa sebanyak 60% bidang kerja lulusan 

sesuai dengan keahliannya, yang tersebar di bidang pekerjaan seperti 

Dinas Perikanan dan Keluatan, Perusahaan di bidang Budidaya 

perikanan, Sistem Informasi Geografis dan penginderaan jauh, 

pengajar guru dan dosen dibidang kelautan dan perikanan. Sedangkan 

sebagian kecil bekerja di luar bidang kelautan seperti asuransi, 

provider, Bank dan jasa lainnya. 

Himpunan Alumni Ilmu Kelautan UTM (Ikan Laut) baru terbentuk 1 

tahun yang lalu pada tanggal 4 oktober 2015. Dan pada saat ini 

himpunan alumni melakukan kegiatan masih hanya di seputaran 

kampus UTM seperti pada PKKMB kemarin Alumni mengadakan 

kegiatan motivasi untuk mahasiswa baru. 

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik PS IKL 

UTM dalam bentuk : 

1. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akadamik 

Alumni mempunyai peran dalam penyediaan fasilitas kegiatan 

akademik. Sumbangan buku melalui UPT perpustakaan dan ruang 

baca, pemberian bangku untuk praktikum di masing-masing 

laboratorium, dan papan tulis di masing-masing laboratorium  yang 

ada di  PS IKL UTM bagi alumni sebelum mandaftar yudisium. 

2. Keterlibatan alumni dalam kegiatan akademik. 

Pembicara dalam kegiatan PKK maba PS IKL UTM oleh Saudara 

Farid Mefrianto, S.Kel. 

3. Sumbangan dana alumni untuk beasiswa adik tingkat di PS IKL 

UTM. 
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9. Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 

No. 
Jenis 

Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Rencana Tindak Lanjut oleh Program Studi 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Integritas (etika 

dan moral) 
85 15 0 0 

Kekanan harus 100% (sharing hearing dengan alumni-masih di 

tingkat fakultas), penerapan reward and punishment sesuai kode 

etik di buku pedoman mahasiswa. Serta pencantuman penilaian 

ketertiban mahasiswa setiap kontrak kuliah). 

2 

Keahlian 

berdasarkan 

bidang ilmu 

(profesionalisme) 

 50  50  0  0 

 Program Studi melakukan UPDATE kurikulum setiap 5 tahun 

sekali untuk memenuhi kebutuhan keahlian dan pengembangan 

keahlian. 

3 Bahasa Inggris  0  50  50 0 

 Pengembangannnya berupa peningkatan intensitas pelatihan 

TOEFL dan penggunaan bahasa inggris pada materi 

perkuliahan, tugas kuliah dan pengantar perkuliahan sehingga 

mahasiswa tidak hanya berbahasa pasif tetapi diharapkan 

kemampuan aktifnya juga meningkat 
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4 

Penggunaan 

Teknologi 

Informasi 

 0  100    0 

 Program Studi terus melakukan update teknologi informasi yang 

diterapkan dalam bentuk tugas dan praktikum. GBPP dan SAP 

juga dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan kebutuhan stake holder 

5 Komunikasi  0  75 25  0 

 Jurusan melakukan kerjasama dengan himpunan mahasiswa 

untuk pelatihan softskill maupun mendorong mahasiswa untuk 

aktif dalam berbagai UKM dan Himpunan 

6 Kerjasama tim  50  50 0  0 

 Program studi bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa 

dalam berbagai kegiatan pengembangan kemampuan kerjasam 

lewat OUTBOND, mengaktifkan kegiatan-kegiatan sosial 

kemahasiswaan dan pembentukan kelompok-kelompok pada 

saat tugas-tugas perkuliahan dan praktikum 

7 
Pengembangan 

diri (*) 
0 25 75 0 

Pembukaan dan pengiriman mahasiswa untuk magang 

diberbagai Balai dan Perusahaan Swasta sebagai bentuk 

pengembangan wawasan dunia kerja 

Total 

(a)max 

(185 

%)700% 

(b)=3

85 
(c)=150 (d)=0  
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10. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil 

pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian. 

Belum ada karya yang dihasilkan dari penelitian mahasiswa. Akan tetapi, 

beberapa hasil penelitian mahasiswa sudah ada yang dipublikasikan dalam 

seminar maupun jurnal ilmiah. 

 
Analisa SWOT: 
  

KEKUATAN (S): 
1. Keikutsertaan mahasiswa dalam 

beberapa kompetisi yang 
bersifat nasional 

2. Pelibatan mahasiswa dalam 
penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat yang dilakukan oleh 
dosen 

3. Lulusan PS IKL UTM 
mempunyai kompetensi 
akademik yang bagus dengan 
kelulusan dengan IPK yang 
cukup tinggi. Begitu hal dengan 
kompetensi dengan dunia kerja 
yang ada, dimana sebagian 
besar lulusan PS IKL UTM 
bekerja sesuai dengan latar 
belakang pengetahuan yang 
dipelajari di PS IKL UTM dan 
sebagian besar lulusan 
mendapatkan apresiasi dengan 
gaji pertama yang tinggi dan 
waktu tunggu untuk 
mendapatkan pekerjaan yang 
pendek. 

KELEMAHAN (W) : 
1. Sebagian besar mahasiswa 

merupakan golongan ekonomi 
menengah ke bawah 

2. Kemampuan perguruan tinggi 
lemah dalam mengadopsi 
teknologi 

3. Ada beberapa lulusan/alumni 
belum terlacak dengan baik. 

 

PELUANG (O) : 
1. Terserapnya lulusan PS IKL 

UTM di dunia kerja yang lebih 
besar 

2. Adanya dana-dana 
pengembangan kreativitas 
mahasiswa, riset dari Dikti dan 
instansi swasta 

3. Banyaknya penawaran beasiswa 
dari luar institusi bagi 
mahasiswa berprestasi, aktifis 
dan mahasiswa tidak mampu 

 

ANCAMAN (T) : 
1. Semakin tingginya tingkat 

persaingan lulusan dalam 
memperoleh pekerjaan 

2. Perkembangan teknologi sangat 
pesat mendahului kemampuan 
perguruan tinggi dalam 
mengadopsi teknologi 

3. Menurunnya minat calon 
mahasiswa  
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KOMPONEN D : SUMBERDAYA MANUSIA 

 

1. Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan. 

Sistem rekruitmen dan seleksi staf pengajar (dosen) dan tenaga 

kependidikan dengan status PNS di PS IKL UTM merupakan wewenang 

universitas yang melibatkan fakultas beserta program studi dan dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian, 

Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 

2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku secara nasional dan 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2013. Sedangkan prosedur 

rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dengan status kontrak diatur dalam 

SK Rektor nomor 158/UN.46/2013 mengenai SOP Kepegawaian Universitas 

Trunojoyo Madura. Rekrutmen dosen dan karyawan dilaksanakan oleh Badan 

Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dan dikoordinasikan melalui Biro 

Administrasi Umum (BAUK) – Universitas Trunojoyo Madura. 

Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan PS IKL UTM didasarkan 

pada analisis kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan sesuai 

dengan perkembangan program studi berdasarkan rencana strategis yang ada. 

Jumlah dan kualifikasi kebutuhan tenaga pengajar diusulkan oleh PS kepada 

Dekan Fakultas Pertanian yang kemudian diajukan kepada Rektor Universitas 

Trunojoyo. Sistem seleksi untuk rekruitmen tenaga pengajar (dosen) dan tenaga 

kependidikan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk dan panduan mengenai 

proses perekturan ada di manual prosedur kepegawaian UTM MP CPNS-

UTM.40.  

          Proses seleksi tenaga pengajar (dosen) dan tenaga kependidikan 

dilakukan secara terbuka dan transparan yang dikelola secara terpusat di tingkat 

Universitas pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). Syarat-syarat 

pendaftaran untuk mengisi formasi yang dimaksud, mengikuti persyaratan calon 

pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditetapkan oleh Universitas dan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kepmen PAN-RB). 

Tahapan seleksi tenaga pengajar (dosen) dan tenaga kependidikan dimulai 

dengan seleksi kelengkapan administrasi dan dilanjutkan dengan ujian (tes) 

calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang didasarkan pada Peraturan Kepala BKN 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon 
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Pegawai Negeri Sipil. Ujian (tes) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilaksanakan 

dalam dua tahap: 

1. Tahap Pertama adalah Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang merupakan ujian 

tertulis secara online berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur 

Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dengan Computer Assisted Test untuk 

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2014 dan 

mencakup Test Intelegensia Umum (TIU) yang meliputi unsur-unsur 

penalaran kuantitatif dan penalaran analisis; Tes Wawasan Kebangsaan 

(TWK) yang meliputi Pancasila, Kebijakan Pemerintah, Tata Negara, Sejarah; 

dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Penilaian ujian tahap pertama ini 

dilakukan oleh Kepmen PAN-RB dengan pelaksanaan ujian menggunakan 

sistem Lembar Jawab Komputer (LJK) atau Computer Added Test (CAD). 

2. Tahap Kedua (Tes Kompetensi Bidang) yang meliputi wawancara dan 

ketrampilan mengajar (bagi tenaga pengajar/dosen) di hadapan Dewan 

Pertimbangan Program studi yang terdiri dari Ketua Program Studi dan dosen 

bidang minat yang dibutuhkan. Penilaian ujian tahap kedua ini dilakukan oleh 

program studi masing-masing di Universitas Trunojoyo Madura untuk 

mengetahui kemampuan calon staf pengajar (dosen) dalam bidang-bidang 

yang dibutuhkan. 

 

Prosedur seleksi tenaga pengajar (dosen) mengacu pada Manual Prosedur MP. 

Pegawai-UTM. 58 dengan tahapan: (1) seleksi administrasi (2) Tes Potensi 

Akademik (3) Tes Keahlian (micro-teaching) dan (4) Tes wawancara. Tes 

wawancara dan micro-teaching dilakukan secara langsung oleh Dewan 

Pertimbangan PS IKL UTM. Sedangkan rekrutmen dan seleksi tenaga 

kependidikan dilakukan oleh fakultas dengan tahapan yang sama namun tidak 

terdapat tes keahlian (micro-teaching). 
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Gambar 1. Alur Penerimaan CPNS dan Pengangkatan PNS Universitas 
Trunojoyo Madura 

 



 

BAN-PT: Evaluasi-diri Program Studi Ilmu Kelautan UTM, 2017 

 
45 

 
 

Gambar 2. Alur Penerimaan Pegawai Kontrak Universitas Trunojoyo 
Madura 

 
 

 
 

Gambar 3. Buku Manual Prosedur Kepegawaian Universitas Trunojoyo Madura 
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Berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan PS IKL UTM tahun 2006 

hingga sekarang, kualififasi tenaga pengajar (dosen) yang diterima harus 

berpendidikan minimal S2 dengan pendidikan S1 dan S2 yang linear seperti 

yang disyaratkan oleh DIKTI. Oleh karena itu, sistem rekrutmen yang dilakukan 

secara terpusat maupun di tingkat Universitas dan Fakultas, relatif ketat agar 

kualifikasi tersebut dapat dipenuhi. 

 
2. Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan. 

Kualitas sumberdaya manusia khususnya tenaga pengajar dan tenaga 

kependidikan menentukan pencapaian visi dan misi PS IKL UTM, antara lain 

keberhasilan proses belajar mengajar dan eksistensi institusi pendidikan. Oleh 

karena itu upaya yang dilakukan PS IKL UTM dalam peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia berupa dukungan perijinan dan bantuan biaya 

keikutsertaan seminar, lokakarya, semi-loka, kursus atau pelatihan, dan magang, 

selain itu juga memberikan ijin maupun tugas studi lanjut kepada tenaga pengajar 

dan tenaga kependidikan. Hal ini diharapkan dapat membantu pengembangan 

institusi secara optimal dalam pelayanan akademik dan sejenisnya. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar maupun eksistensi institusi 

pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia, terutama 

dosen, selain tenaga kependidikan. Adanya seminar, lokakarya, semi-loka, 

kursus atau pelatihan, magang, maupun studi lanjut, merupakan upaya yang 

dilakukan institusi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas dosen. 

Pelatihan maupun magang dan kemungkinan studi lanjut juga diberikan kepada 

tenaga kependidikan, sehingga dapat lebih optimal dalam membantu 

mengembangkan institusi, terutama dalam pelayanan akademik dan sejenisnya.  

 

3. Profil dosen dan tenaga pendukung 

Dosen PS IKL UTM secara keseluruhan berjumlah 17 orang terdiri 8 

orang doktor (47 %), dan 9 orang master/magister (53 %) yang merupakan 

lulusan dalam maupun luar negeri. Berdasarkan jabatan fungsional tenaga 

pengajar (dosen) PS IKL UTM terdiri atas 1 orang Guru Besar/Profesor (5,88 %), 

3 orang Lektor Kepala (17,65 %), 12 orang Lektor (70,59%), dan 1 orang tenaga 

pengajar/CPNS (5,88 %). Tahun akademik 2015-2016 terdapat 4 (empat) orang 

dosen PS IKL UTM berstatus tugas belajar di Universitas Brawijaya dengan 

jenjang doktor (S3) dan 1 (satu) orang berstatus ijin belajar di Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya dengan jenjang doktor (S3). Pada tahun 2017 
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direncanakan terdapat 1 (satu) orang tenaga pengajar (dosen) studi lanjut ke 

jenjang doktor (S3). Bidang keilmuan yang dimiliki oleh dosen PS IKL UTM, relatif 

beragam dan sudah sesuai dengan kurikulum dan bidang minat yang 

dikembangkan, yaitu Biologi Laut (Kualitas Air dan Budidaya Laut, Bioteknologi 

Kelautan), Garam, dan Oseanografi. 

Dengan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional tersebut, pengalaman 

staf pengajar (dosen) relatif memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. 

Kemampuan melakukan transfer ilmu dan pengetahuan serta teknologi relatif 

memadai ditunjang dengan pengalaman berbagai penelitian yang dilakukan 

dengan mengoptimalkan berbagai sumberdaya dan jaringan kerjasama yang 

ada. Selain itu, tenaga kependidikan saat ini juga sedang studi lanjut S2 di 

Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Airlangga sebanyak 1 orang dan 1 

orang tenaga kependidikan telah selesai S2. 

Rasio dosen dan mahasiswa pada saat ini adalah 1:21 dan termasuk ideal 

untuk bidang keilmuan sain. Namun, berdasarkan Beban Kinerja Dosen (BKD) 

dan jumlah dosen aktif, beban SKS bidang pendidikan pada masing-masing 

dosen aktif melebihi 9 SKS. Berdasarkan uraian di atas, saat ini jumlah tenaga 

pengajar (dosen) PS IKL UTM dibantu oleh 4 (empat) orang dosen di luar PS 

dengan kualifikasi pendidikan Ilmu Hukum, Agama Islam, Bahasa dan Sastra 

Indonesia, dan Bahasa dan Sastra Inggris yang masing-masing mengampu Mata 

Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Agama Islam, Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Selain itu PS IKL UTM juga dibantu 5 (lima) orang tenaga 

pengajar (dosen) kontrak dengan kualifikasi bidang keahlian oseanografi, 

bioteknologi laut, teknologi kelautan, dan garam. 

 

4. Karya akademik dosen 

Penelitian dilaksanakan oleh dosen PS IKL UTM dengan sumber dana 

Kemenristekdikti, kerjasama instansi, dan mandiri. Hasil penelitian disusun dan 

sebagian dipublikasikan dalam bentuk artikel/jurnal, poster, buku, handout, dan 

makalah; serta diseminarkan pada skala lokal, nasional, regional maupun 

internasional. Beberapa hasil penelitian juga telah dipublikasikan pada jurnal 

internasional, jurnal terakreditasi nasional dan berupaya dipublikasikan pada 

jurnal yang terindeks Scopus. 
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5. Peraturan kerja dan kode etik 

Tata cara penyelenggaraan kegiatan akademik PS IKL UTM dilakukan 

berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh Universitas Trunojoyo Madura. 

Buku panduan ini mengatur tata krama yang wajib dipatuhi civitas akademika, 

berikut sangsi atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Sistem monitoring dan 

evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan 

telah diatur dalam bentuk pedoman tertulis yang dikeluarkan universitas. 

Penialain kinerja dan kendali mutu terhadap tenaga pengajar (dosen) 

menggunakan indikator a) komitmen kehadiran civitas akademika terhadap 

jadwal kegiatan yang ditetapkan, b) bahan ajar maupun ringkasan bahan kuliah 

yang dicerminkan dalam kontrak kuliah yang diberikan diawal perkuliahan 

kepada mahasiswa, c) proses pembimbingan akademik maupun tugas akhir dan 

ketepatan waktu penyelesaiannya, d) saran dari mahasiswa (seperti terlihat 

dalam Indek Pengajaran Dosen hasil kuesioner, dan e) kemutakhiran bahan ajar 

sebagai bentuk update pengetahuan dan keilmuan dalam menunjang kegiatan 

belajar mengajar. Kehadiran tenaga pengajar (dosen) dapat dilihat melalui daftar 

hadir (fingerprint) yang dikelola oleh bagian Tata Usaha. Monitoring ini menjadi 

dasar bagi PS IKL UTM untuk memantau kinerja dan proses belajar mengajar. 

Universitas Trunojoyoo Madura juga telah menetapkan kode etik dosen dalam 

sebuah buku yang telah dibagikan kepada seluruh dosen. 

 

6. Pengembangan staf 

Pengembangan dosen PS IKL UTM, meliputi kuantitas (dilakukan melalui 

rekrutmen tenaga pengajar serta tenaga kependidikan baik rekrutmen dengan 

status CPNS maupun kontrak) dan kualitas (dilakukan dengan memberikan 

kesempatan bagi tenaga pengajar dan tenaga kontrak untuk meningkatkan 

kompetensinya melalui studi lanjut melalui pendekatan yang dilakukan, yaitu a) 

pendidikan lanjutan untuk mencapai gelar akademik tertinggi pada institusi 

pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, dan b) mengirim dan mengikuti 

pelatihan, seminar, lokakarya, maupun magang; mutlak dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia). Pembinaan dan arahan dari 

pimpinan menjadi unsur penting dalam menunjang keberhasilan proses dan mutu 

belajar mengajar sesuai dengan keilmuan dan bidang keahlian yang telah 

ditetapkan. Perencanaan yang dilakukan PS IKL UTM didasarkan pada renstra 

yang ada dengan mengembangkan komponen bidang ilmu kelautan yang berciri 
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khas dan berdaya saing, yaitu garam, oseanografi, dan biologi laut. Rencana 

pengembangan dosen diarahkan sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan 

program studi, dengan mempertimbangkan a) keadaan dan keragaman bidang 

keilmuan dosen, b) keadaan dan potensi fakultas, dan c) rencana induk 

penelitian. Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara a) memperluas 

wawasan ilmiah, kreativitas dan minat para dosen, serta aktif mencari 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, seperti seminar 

akademik yang diselenggarakan oleh organisasi atau badan tingkat nasional 

maupun internasional, (2) Pelatihan, utamanya dalam metode penelitian dan 

penulisan ilmiah, (3) Mengupayakan suasana dan lingkungan kondusif yang 

mengundang minat dan prakarsa penelitian, seperti menyediakan bahan dan 

sumber informasi ilmiah, serta bahan bacaan yang relevan dan sesuai dengan 

penelitian pada bidang ilmu di PS IKL UTM. 

 

7. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya 

 PS IKL UTM memiliki keunggulan dalam ketersediaan dosen yang 

memiliki kompetensi akademik yang baik dan pengalaman penelitian di bidang 

kelautan, serta dengan usia yang masih relatif muda dan sangat produktif. PS 

IKL UTM mendorong dan membuka kesempatan yang seluas‐luasnya kepada 

tenaga pengajar dan tenaga kependidikan untuk menempuh pendidikan strata 

lanjut dan mengikuti pertemuan ilmiah serta pelatihan yang berkaitan dengan 

peningkatan kemampuan akademik, keahlian, pengabdian dan penelitian; baik 

dilakukan pada institusi dalam negeri maupun luar negeri. Bentuk dukungan ini 

berupa pemberian bantuan dan kemudahan administrasi untuk dapat 

memperoleh pendanaan beasiswa dari luar institusi maupun pendanaan internal 

fakultas. PS IKL UTM juga mendukung tenaga pengajar untuk mengikuti seminar 

dan lokakarya tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu, tenaga 

kependidikan di PS IKL UTM diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan yang dapat menunjang kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya 

yang dilakukan terpadu di bawah fakultas. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh 

PS IKL UTM dengan cara memberikan kemudahan administrasi serta bantuan 

pendanaan. 
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Analisis SWOT: 

  

KEKUATAN (S): 
1. Seluruh dosen sudah 

tersertifikasi tenaga pendidik 
2. Pendidikan dan pengembangan 

dosen dan pranata laboratorium 
berlangsung kontinyu dengan 
mengikutsertakan pada seminar, 
semi-loka/simposium, kursus 
singkat, magang/pelatihan, 
maupun studi lanjut; minimal 
pada tingkat nasional 

 

KELEMAHAN (W) : 
1. Jabatan fungsional yang agak 

lambat sehingga masih 
didominasi Lektor di PS IKL 
UTM 

2. Rasio dosen dengan 
mahasiswa dalam kategori 
cukup baik (1:26) 

3. Masih minimnya publikasi 
dosen pada jurnal 
internasional. 

4. Keterbatasan bantuan dana 
publikasi, keikutsertaan 
seminar, lokakarya dan 
pelatihan profesi serta keahlian 
bagi tenaga pengajar dan 
tenaga kependidikan 

PELUANG (O) : 
1. Tersedianya program beasiswa 

DIKTI untuk studi lanjut, baik 
dalam negeri maupun luar negeri 

2. UU 14/2005 tentang Guru dan 
Dosen, akan mendorong dosen 
sebagai seorang pendidik yang 
profesional, dan mempunyai 
komitmen untuk meningkatkan 
mutu pendidikan 

3. Terbukanya kesempatan 
mengikuti seminar, lokakarya, 
pelatihan dan keikutsertaan 
organisasai ilmiah 

ANCAMAN (T) : 
1. Maratorium rekruitmen tenaga 

pendidikan 
2. Dengan globalisasi maka 

human movement akan 
semakin mudah dan bebas. 
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KOMPONEN E : KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 

 
1. Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. 

Kurikulum pada PS IKL UTM dirancang dengan dinamis yang berisi dan 

bertujuan untuk diimplementasikan sesuai dengan jati diri, visi, misi, sasaran, dan 

tujuan Program Studi. Adanya tantangan, baik eksternal maupun internal, 

merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam merancang kurikulum 

sehingga bersifat dinamis dengan tujuan agar dapat beradaptasi mengikuti 

perubahan dan perkembangan yang ada. Kondisi eksternal (berupa kondisi 

kebutuhan dunia pekerjaan yang menyerap lulusan) maupun kondisi internal 

(berupa kondisi kemampuan institusi PS IKL UTM pada khususnya, dan 

Universitas Trunojoyo Madura pada umumnya) menjadi indicator penting dalam 

mengukur ketercapaian dan kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. 

Kebutuhan dunia kerja selalu berubah mengikuti perubahan tantangan dan 

permasalahan pembangunan, baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun 

global. Setiap perubahan, khususnya pada kondisi internal, seperti perubahan 

sistem organisasi kelembagaan, kualitas dosen, jumlah mahasiswa, kondisi 

sarana dan prasarana belajar dan mengajar, perlu disesuaikan ke dalam 

kurikulum. Tuntutan pengembangan kurikulum PS IKL UTM juga dipicu oleh 

adanya perubahan tuntutan dunia kerja. Diberlakukannya Otonomi Daerah, 

membuka kesempatan kepada daerah untuk lebih aktif dalam melakukan 

pembangunan daerahnya dan menggali potensi jati diri wilayahnya, menuntut 

perubahan paradigma pemikiran para perencana. Adanya tuntutan untuk lebih 

memperhatikan aspirasi dan persepsi masyarakat, khususnya masyarakat 

marginal juga menyebabkan tuntutan perubahan pola pikir lebih terencana. 

Permasalahan yang semakin kompleks, seperti isu degradasi lingkungan pesisir, 

sosio-kultural masyarakat nelayan yang masih terpinggirkan, konflik nelayan, 

maupun ketiadaan tata ruang dalam mengelola wilayah pesisir dan lautan; 

menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar antara masyarakat kaya dan 

miskin, kesenjangan pertumbuhan daerah maju dan daerah terbelakang, semua 

itu perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum dengan tetap 

berpegang pada renstra sehingga dapat beradaptasi terhadap tuntutan 

kompetensi dunia kerja. Untuk itu, perlu pelibatan stakeholder baik para lulusan 

maupun pengguna lulusan dalam evaluasi dan penyusunan pengembangan 

kurikulum PS IKL UTM.  
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Dalam perkembangan terkini muncul dan dikembangkan model 

pembelajaran student centre (yaitu pola pembelajaran yang bertumpu pada 

mahasiswa) dengan berdasarkan pada standar KKNI. Model ini lebih menjadikan 

mahasiswa sebagai subjek utama yang dituntut untuk aktif dan kreatif dengan 

difasilitasi oleh dosen/tenaga pendidik dengan mengoptimalkan berbagai sarana 

dan prasarana yang ada. Konsep KKNI sangat memberikan peluang dan 

keleluasaan kepada peserta didik maupun pendidik untuk meningkatkan 

kemampuan dalam disiplin ilmu yang ditekuni dengan lebih banyak kegiatan 

praktikum terstruktur sebagai implementasi dari konsep dan teori yang telah 

disampaikan. Dasar yang mengatur kurikulum tersebut berpedoman pada 

peraturan perundang‐undangan yang ditetapkan pemerintah, kebijakan teknis 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan teknis pelaksanaan kurikulum 

operasional yang digariskan instansi terkait. PS IKL UTM mengacu pada 

Undang‐Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, UU RI No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 12 tahun 2012, PP 

No 15 tahun 2015, dan paradigma baru pendidikan tinggi yang dituangkan dalam 

Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT‐JP), serta 

memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.  

 

2. Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders. 

PS IKL UTM berusaha untuk mengikuti perkembangan tuntutan dan 

kebutuhan pengguna lulusan dengan selalu mencari informasi tuntutan dan 

kebutuhan stakeholders dengan mencari informasi dari masyarakat pengguna 

lulusan maupun alumni. Pengumpulan informasi ini dilakukan, diantaranya 

dengan mengundang alumni dalam acara penerimaan mahasiswa baru maupun 

Dies yang dilaksanakan PS IKL UTM untuk memberi masukan bagi 

perkembangan institusi lebih lanjut. Salah satu bentuk penyesuaian dengan 

tuntutan dan kebutuhan stakeholder adalah merancang kurikulum yang 

mendorong mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan mata kuliah yang mendorong mahasiswa berwirausaha serta 

memperbanyak kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Interaksi 

tersebut dapat berupa magang, mengundang dosen tamu, serta kuliah kerja 

lapangan di perusahaan‐perusahaan maupun UKM yang bergerak dibidang 

kelautan.  
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3. Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi, penataan/ 

organisasi).  

Struktur dan isi kurikulum dirancang dengan total SKS sebanyak 144 

SKS, dengan cakupan 67% kurikulum nasional dan 33% kurikulum lokal. 

Penyelenggaraan sistem pendidikan mempergunakan Sistem Kredit Semester. 

Pada deskripsi masing‐masing mata kuliah dapat terlihat perpaduan antara 

pengetahuan teori dan praktek.  

Struktur dan isi kurikulum ini dapat dilihat dari tiga aspek: a) Struktur dan 

isi kurikulum yang dirancang dan disusun dengan menyesuaikan deskripsi 

masing‐masing mata kuliah yang menunjukkan perpaduan antara teori dan 

praktek sebanyak 144 SKS, b) Mata kuliah diajarkan oleh dosen yang 

mempunyai wawasan keilmuan luas dan kinerja profesi tinggi, dan c) Kewajiban 

mahasiswa membaca jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.  

Lulusan yang dihasilkan PS IKL UTM diharapkan memiliki kompetensi 

utama maupun pendukung. Beberapa kompetensi tersebut, diharapkan 

dihasilkan lulusan yang a) mencintai profesinya, b) memiliki kewibawaan 

akademik dan profesional, c) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, d) 

memiliki daya saing dan etika profesi, dan e) memiliki rasa tanggung jawab dan 

kepedulian terhadap lingkungan akan aspirasi yang berkembang dalam 

masyarakat. 

 

4. Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu) 

Materi pembelajaran pada PS IKL UTM menunjukkan derajat integrasi 

yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam (a) Silabi mata kuliah yang secara periodik 

diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan jaman, (b) Para dosen 

yang berkualifikasi Profesor, Doktor dan Magister, (c) Penulisan makalah dan 

bahan panduan kuliah sebagai bahan integral mata kuliah.  

 

5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat 

dan kepentingan internal lembaga 

PS IKL UTM memberikan warna kompetensi dengan menambahkan 

kurikulum lokal. Selain berupa penambahan jumlah SKS pada mata kuliah 

tertentu dari kurikulum nasional, juga dimasukkan kurikulum lokal PS IKL UTM 

sebanyak 48 SKS (± 33% dari total kurikulum).  
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6. Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan mahasiswa 

secara individual/kelompok mahasiswa tertentu. 

Mata kuliah pilihan yang dikembangkan pada PS IKL UTM terdiri atas tiga 

(3) bidang minat berupa beberapa mata kuliah khusus untuk konsentrasi dengan 

mempertimbangkan tuntutan yang ada di masyarakat dewasa ini. Dalam 

kurikulum 2009/2010 terdapat tiga (3) bidang minat yang dikembangkan, yaitu 

Oseanografi dan pengelolaan pesisir, Budidaya dan Bioteknologi Kelautan, serta 

Teknologi Kelautan. Pada perkembangannya dengan diberlakukannya kurikulum 

berbasis KKNI pada tahun akademik 2016/2017, maka bidang minat yang 

dikembangkan oleh PS IKL UTM terdiri dari a) Biologi Laut, b) Garam, dan c) 

Oseanografi. Untuk mendalami tentang bioteknologi kelautan, mahasiswa dapat 

mengambil bidang minat Biologi Laut. Sedangkan yang tertarik dengan 

lingkungan pesisir maupun pulau-pulau kecil, dapat mengambil bidang minat 

Oseanografi. Bidang minat Oseanografi menjadi dasar utama yang diperlukan 

untuk mengembangkan bidang minat Biologi laut maupun Garam. 

 

7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan 

studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya, 

mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (transferable 

skills), terorientasikan ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan. 

Para lulusan memiliki kesempatan luas untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi (magister dan doktor) sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara. Penguasaan derajat integrasi 

materi pembelajaran memberi petunjuk bahwa para lulusan mampu 

mengembangkan kemampuan profesional dan keterampilan baik secara lisan 

maupun tulisan yang berorientasi pada peluang untuk memperoleh pekerjaan 

dan pengembangan karir sesuai dengan kreatifitas dan daya komunikasi 

individual.  

Berdasarkan data alumni, saat ini ada lulusan PS IKL UTM yang 

mengikuti dan telah menyelesaikan progam pascasarjana di dalam negeri 

maupun di luar negeri. PS IKL UTM mensyaratkan nilai TOEFL minimal 450 

untuk syarat kelulusan, sehingga lulusan memiliki nilai tambah baik untuk 

memasuki dunia kerja maupun untuk studi lanjut. Alumni yang melanjutkan 

pendidikan dapat mengikuti dengan baik karena telah dibekali pengetahuan dan 
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ketrampilan yang memadai. Penguasaan derajat integrasi materi pembelajaran 

memberi petunjuk bahwa para lulusan mampu mengembangkan kemampuan 

profesional dan ketrampilan baik secara lisan maupun tulisan yang berorientasi 

pada pekerjaan, karier, bahkan peluang untuk memperoleh pekerjaan sesuai 

dengan kreativitas dan daya komunikasi individual.  

 

8. Misi pembelajaran 

a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan. 

Pengembangan atau pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh PS 

IKL UTM difokuskan pada kemampuan skill, seperti pelatihan untuk 

kompetensi biologi dan oseanografi, diantaranya pelatihan Selam dan 

Selam keahlian. Pelatihan kompetensi lainnya yang telah dilaksanakan 

diantaranya adalah untuk kompetensi garam yang bekerjasama dengan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelatihan kompetensi ini sedang 

dikembangkan lebih lanjut untuk ditargetkan PS IKL UTM layak menjadi 

TUK untuk garam. Garam sebagai salah satu bidang minat sekaligus 

mencari penciri utama PS IKL UTM yang dicerminkan dari kurikulum 

terbaru yang diterapkan yang telah mengikuti standar KKNI. 

b. Efisiensi internal dan eksternal. 

Proses pembelajaran yang dilakukan senantiasa mengedepankan 

efisiensi, baik internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

untuk menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas, baik input maupun 

output dari proses pembelajaran. Peningkatan dan stabilitas input dan 

output diindikasikan dari, salah satunya, efisiensi internal dan eksternal.  

 

9. Mengajar 

a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan. 

Strategi pembelajaran dipilih disesuaikan dengan tujuan dari matakuliah 

yang bersangkutan. Untuk matakuliah praktikum, maka orientasi 

kegiatan pembelajaran lebih banyak dikombinasikan antara kegiatan 

kuliah kelas dengan lapang serta laboratorium. Metode yang dipilih juga 

beraneka ragam, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan 

berbagai faktor lainnya dengan harapan tetap dapat menjaga efisiensi 

sekaligus meningkatkan produktifitas, dengan demikian kegiatan 
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pembelajaran semakin berkualitas, sehingga dapat meningkatkan 

kompetensi mahasiswa. 

b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah. 

Materi pembelajaran telah disusun oleh tim pengampu matakuliah dan 

telah dikaji oleh tim di PS IKL UTM. Hal ini dilakukan secara kontinyu 

sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Materi pembelajaran tersebut senantiasa di update mengikuti 

perkembangan IPTEKS, sehingga sesuai dengan tujuan dari matakuliah 

yang bersangkutan. Kesesuaian materi dengan tujuan dari matakuliah 

dapat dilihat dilihat pada dokumen GBPP dan di cek silang dengan 

recording perkuliahan. 

c. Efisiensi dan produktivitas. 

Proses belajar mengajar mengedepankan efisiensi, diantaranya efisiensi 

waktu dan biaya. Efisiensi waktu dilakukan dengan mengelola jadwal 

perkuliahan dan praktikum, mengingat jadwal yang demikian padat 

karena hampir 90% matakuliah praktikum. Dengan adanya efisiensi ini, 

maka produktifitas menjadi semakin maksimal. Tingginya produktifitas 

dapat diukur dari makin kecilnya waktu yang terbuang dalam dan selama 

proses atau kegiatan belajar mengajar, baik di kelas, di lapang, maupun 

di laboratorium. Selain itu, dengan adanya efisiensi, maka kegiatan riset 

yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dapat dilakukan 

beriringan dengan kegiatan praktikum, sehingga semakin tinggi utilitas 

prasarana dan sarana pendidikan dan laboratorium. 

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar. 

Materi atau bahan kuliah telah dirancang sedemikian rupa oleh tim 

pengampu matakuliah yang dituangkan dalam GBPP-SAP. Materi ini 

telah disusun secara sistematis. Informasi menjadi lebih lengkap karena 

telah diinformasikan juga bentuk penugasan dengan detail, sehingga 

mahasiswa dapat mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan 

pengerjaan tugas. Kegiatan belajar mengajar telah terstruktur sesuai 

dengan jumlah SKS yang ada dengan berpedoman pada aturan yang 

berlaku.  

e. Penggunaan teknologi informasi. 

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan telah mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi, khususnya internet. Penyampaian materi 
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perkuliahan dikemas dalam slide-slide power point yang menarik dan 

diunggah dalam portal akademik, sehingga dapat diakses oleh 

mahasiswa dengan lebih mudah. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar 

materi yang disampaikan menjadi menarik dan mudah dipahami oleh 

mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan gairah untuk belajar dan 

mengembangkan diri untuk mencapai standar kompetensi yang 

diharapkan sesuai kurikulum yang ada yang telah berstandar KKNI. 

 

10. Belajar 

a. Keterlibatan mahasiswa. 

Proses dan kegiatan pembelajaran memberikan penekanan atau fokus 

terhadap mahasiswa sebagai center of learning. Keberadaan dosen 

maupun tenaga kependidikan lebih sebagai fasilitator. Konsep ini telah 

sesuai dengan konsep dan standar kurikulum berbasis KKNI, sehingga 

akan meningkatkan kemampuan skill mahasiswa. GBPP SAP telah 

dirancang dan disiapkan sedemikian rupa, sehingga mahasiswa 

memperoleh materi dengan maksimal dan diberikan penugasan maupun 

kegiatan praktikum sebagai media untuk meningkatkan pemahaman 

mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Peran aktif mahasiswa 

dalam kegiatan belajar mengajar menjadi salah satu instrumen efisiensi 

dan produktifitas dalam proses pembelajaran. 

b. Bimbingan skripsi/tesis/disertasi. 

Mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir atau skripsi diberikan 

dosen pembimbing (sebanyak 2 orang) yang ditentukan diawal semester 

sesuai dengan synopsis rencana tugas akhir yang akan dikerjakan. 

Synopsis selanjutnya dibahas dalam rapat prodi untuk kemudian 

ditentukan dosen pembimbing disesuaikan dengan bidang keahlian dan 

kuota masing-masing dosen. Mahasiswa diberikan waktu maksimal 2 

semester untuk menyelesaikan tugas akhir tersebut. Selama masa 

bimbingan, mahasiswa diwajibkan membawa kartu konsultasi sebagai 

salah satu media control untuk dosen pembimbing dan mahasiswa 

sebagai bahan penilaian prodi untuk evaluasi perkembangan tugas 

akhir. Setiap dosen memiliki pola dan model bimbingan yang 

bermacam-macam. Ada beberapa dosen yang mewajibkan mahasiswa 

bimbingannya untuk hadir setiap hari di kampus dan mengerjakan 
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berbagai hal terkait tugas akhirnya di laboratorium yang ada. Pada 

setiap minggu, mahasiswa diminta untuk menyampaikan 

perkembangannya. Pola lainnya, mahasiswa diberikan keleluasaan 

untuk mengatur waktu bimbingan dengan tetap mewajibkan ada 

bimbingan setiap minggunya. Pola bimbingan tersebut memberikan 

pengaruh cukup signifikan terhadap penyelesaian tugas akhir 

mahasiswa. 

c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan:  

1)  pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai 

bidangnya,  

Keberadaan laboratorium yang memadai menjadi salah satu media 

utama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi 

khusus sesuai bidang. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan 

laboratorium telah dan selalu ditingkatkan kelengkapan peralatannya 

maupun literatur yang relevan. Sehingga, mahasiswa dapat 

menggunakan sebagian besar waktunya untuk belajar di laboratorium 

dengan dibimbing oleh dosen-dosen sesuai kebidangannya. 

Penyempurnaan kurikulum dan yang diterapkan sejak tahun 

akademik 2016/2017 memberikan penguatan terhadap upaya PS IKL 

UTM untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa, 

dan didukung pula oleh riset terkait yang senantiasa melibatkan 

mahasiswa. 

2)  keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable),  

Mahasiswa senantiasa dibekali kemampuan umum dan yang dapat 

dialihkan yang layak dimiliki oleh seorang alumni PS IKL, seperti 

renang, selam, dan penguasaan tool (seperti ArcGIS dan lainnya) 

untuk menyelesaikan permasalahan dibidang kelautan. Keterampilan 

ini telah dimunculkan dalam beberapa matakuliah dalam kurikulum, 

baik kurikulum 2009/2010 maupun 2016/2017. Selain itu, PS IKL UTM 

senantiasa mengembangkan jejaring dan kerjasama untuk 

meningkatkan skill mahasiswa, diantaranya untuk kegiatan sertifikasi 

dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sertifikasi ini menjadi 

penting sekaligus bekal keahlian mahasiswa yang akan lulus agar 

dapat meningkatkan nilainya untuk bersaing didunia kerja maupun 

pengembangan dirinya dimasa mendatang. 
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3)  pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri,  

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan dosen maupun tenaga 

kependikan dan PS IKL UTM dalam riset dan pengabdian masyarakat 

menjadi media untuk mahasiswa mempraktekkan berbagai 

kemampuan yang telah dikuasainya, seperti kemampuan analisa data 

dan pengambilan data lapang. Pelibatan ini menjadi penting sebagai 

media untuk mengetahui kompetensi mahasiswa, sehingga dapat 

dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan proses 

pembelajaran yang ada. Dosen juga dapat mengukur sampai dimana 

materi telah tersampaikan dengan mengetahui tingkat pemahaman 

mahasiswa dan sampai sejauh mana mahasiswa mampu 

menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ada. 

4)  kemampuan belajar mandiri,  

Rancangan dan desain serta proses pembelajaran yang dituangkan 

dalam GBPP SAP memberikan kesempatan yang luas kepada 

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya, salah satunya 

kemampuan untuk belajar mandiri. Dosen berupaya untuk 

mengunggah materi perkuliahan sebelum kelas dimulai sebagai 

upaya dan berharap agar mahasiswa dapat membaca dan mengerti 

materi sehingga suasana kelas menjadi hidup pada saat proses 

belajar mengajar dilaksanakan. Adanya tugas yang diberikan sebagai 

media untuk mendalami materi merupakan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan belajar mandiri.  

5)  nilai, motivasi, dan sikap. 

PS IKL UTM memberikan wadah bagi pengembangan nilai, motivasi, 

dan sikap mahasiswa. Berbagai kegiatan telah dan senantiasa untuk 

mengembangkan ketiga hal diatas. Instrumen tugas perkuliahan 

maupun ujian dan sejenisnya menjadi salah satu media untuk 

mengembangkan sikap dan nilai-nilai kejujuran, motivasi untuk 

bekerja keras, dan sikap terbuka atas perbedaan pendapat atas 

pemahaman keilmuan. Kondisi ini memberikan peluang kepada 

mahasiswa untuk mengasah kemampuan analisis sehingga sikap 

kritis semakin berkembang sebagai salah satu dasar untuk 
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meningkatkan pemahaman keilmuan untuk mencapai standar 

kompetensi yang ada. 

 
11. Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar: 

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa. 

Penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa dinilai 

menggunakan peraturan akademik yang ada dan ditetapkan oleh Rektor 

maupun Dekan yang telah mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, 

seperti Permen dan UU terkait. Contohnya, masa penyelesaian studi 

mahasiswa maksimal adalah 14 semester dengan diberikan evaluasi 

pada 4 semester pertama dan 4 semester kedua. Ada jumlah SKS yang 

harus dipenuhi pada setiap tingkatan evaluasi berikut konsekuensinya. 

b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa. 

Penilaian kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu a) penugasan terstruktur maupun kuis, ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, maupun praktikum sesuai jadwal dan 

kontrak kuliah pada setiap matakuliah dalam setiap semesternya; b) 

diskusi kelas atas penugasan maupun studi kasus yang relevan dengan 

materi kuliah; c) Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai media bagi mahasiswa 

untuk mengetahui dan mencoba mencari alternatif penyelesaian atas 

permasalahan yang ada di lapangan; dan d) laporan praktek kerja lapang 

dan tugas akhir, merupakan laporan atas serangkaian kegiatan dan 

penelitian yang bersifat komprehensif untuk menyelesaik program 

sarjana. Penilaian yang digunakan dalam menilai kemajuan dan 

keberhasilan belajar mahasiswa adalah sesuai dengan buku pedoman 

akademik yang dikeluarkan oleh Universitas. 

c. Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dari hasil belajar seorang 

mahasiswa pada akhir jenjang pendidikan). 

Yudisium dilaksanakan oleh Fakultas, dan terjadwal dalam setiap 

semesternya yang diatur sesuai dengan surat keputusan dekan. 

d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa. 

Sekali dalam satu semester, yaitu pada ujian akhir semester, mahasiswa 

mengisi form kuisioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang bertujuan 

untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana proses belajar mengajar 

yang dilakukan sesuai dengan kontrak kuliah dan ketercapaian 
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kompetensi dari matakuliah tersebut, sekaligus untuk mendapatkan 

masukan dari mahasiswa atas proses yang dilaksanakan, sebagai bahan 

evaluasi dan perbaikan bagi program studi di masa mendatang. 

 

12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, 

baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk menciptakan iklim 

yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/profesional. 

Sarana yang tersedia dan dikelola oleh program studi maupun fakultas 

serta universitas, memadai untuk mendukung proses dan interaksi dosen-

mahasiswa. Ruang kelas dengan kapasitas 40-50 mahasiswa dengan dilengkapi 

notebook, LCD (in-focus), dan screen, serta keberadaan hotspot untuk koneksi 

internet; baik yang ada di fakultas maupun di gedung kuliah bersama, sangat 

mendukung untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. Hal ini 

didukung oleh laboratorium yang selalu terus berbenah dengan penambahan alat 

dan prasarana sebagaimana dianggarkan dalam DIPA, dan tenaga laboran yang 

kompeten, semakin meningkatkan efesiensi dalam mengoptimalkan sarana yang 

ada dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan akademik. 

Keberadaan ruang baca dengan referensi (buku, jurnal, laporan penelitian) yang 

relevan dan selalu diupayakan untuk update, semakin meningkatkan kualitas 

pelayanan akademik yang diberikan. Interaksi lainnya, berupa pembimbingan 

yang dilakukan dosen berkaitan dengan akademik (perwalian), konsultasi materi 

kuliah dan sejenisnya, maupun tugas akhir; dilakukan oleh dosen diluar jam 

perkuliahan dan menempati ruang dosen yang ada. Interaksi yang ada 

diharapkan menjadi media bagi dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam 

penelitian maupun pengabdian masyarakat, sehingga akan memberikan nilai 

tambah (softskill) bagi mahasiswa. 

 

13. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa 

dan civitas academica lainnya. 

Interaksi kegiatan akademik antara dosen, mahasiswa, dan civitas 

academica lainnya telah diatur dengan peraturan terkait dan telah dilaksanakan 

dengan baik. Rata-rata kuantitas pertemuan mahasiswa dengan dosen dan 

lainnya hampir setiap hari, sesuai dengan perkuliahan terjadwal. Kuantitas akan 

semakin tinggi seiring masa mahasiswa memasuki tugas akhir, yang 

mengharuskannya meluangkan lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian 
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dan bimbingan di kampus dan dengan dosen pembimbingnya. Setiap interaksi 

yang terjadi memiliki kualitas atau mutu yang berbeda, dengan rata-rata mutu 

baik. Kegiatan riset dosen maupun pengabdian masyarakat serta kegiatan 

kemahasiswaan juga menjadi media untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

interaksi kegiatan akademik tersebut. 

 

14. Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik 

yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 

Suasana akademik yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran maupun 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat didasarkan dan dikembangkan 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan melibatkan 

mahasiswa dan tenaga kependidikan (PLP). Beberapa penelitian telah terarah 

dengan didasarkan pada roadmap riset yang dikembangkan dengan berbasis 

pada laboratorium. Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian umumnya 

berawal dari beberapa mahasiswa yang dipilih untuk disiapkan menjadi asisten 

untuk kegiatan praktikum yang dilatih dan diajari oleh tenaga kependidikan (PLP) 

dan dilakukan pada masa awal perkuliahan dan pendalaman materinya 

dilakukan selama masa kegiatan praktikum berlangsung yang dilakukan dengan 

cara para asisten ini melakukan kegiatan percobaan sesuai acara praktikum 

sebelum praktikum sebenarnya dilaksanakan. Untuk regenerasi, setiap 

rekruitmen asisten senantiasa diupayakan terdiri dari beberapa angkatan. Para 

asisten ini umumnya yang terlibat lebih banyak dalam kegiatan penelitian dosen. 

Dosen melakukan diseminasi penelitian melalui seminar dan umumnya 

melibatkan mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pemakalah dengan 

didampingi dosen yang bersangkutan. Hasil penelitian juga dikembangkan untuk 

memperkaya bahan ajar sehingga senantiasa update mengikuti perkembangan 

IPTEKS. Implementasi dari kegiatan riset diwujudkan dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat maupun memberikan pendampingan masyarakat terkait 

bidang yang relevan. 

 

15. Keikutsertaan civitas academica dalam kegiatan akademik (seminar, 

simposium, diskusi, eksibisi) di kampus. 

PS IKL UTM senantiasa memfasilitasi segenap civitas academica untuk 

berperan aktif dalam kegiatan akademik, baik diinternal kampus maupun di luar 
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kampus. Bentuk kegiatan yang senantiasa dilakukan, seperti seminar, 

symposium, diskusi, maupun eksebisi. Kegiatan seminar dan symposium 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Tri Dharma PT sekaligus 

sebagai media untuk menyebarluaskan informasi dan perkembangan penelitian 

yang dilaksanakan. Rata-rata setiap dosen melakukan seminar sebanya 2-4 kali 

dalam setahun sesuai dengan asas kepatutan yang diatur dalam peraturan 

terkait. Kegiatan diskusi umumnya dilakukan beriringan dengan kegiatan 

perkuliahan, praktikum, maupun proses pembimbingan (baik perwalian maupun 

PKL/Tugas akhir). 

 

16. Pengembangan kepribadian ilmiah. 

PS IKL UTM selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kepribadian ilmiah dari para staf maupun suasana di program studi. Bentuknya 

berupa, penugasan maupun secara mandiri untuk mengikuti seminar sebagai 

pemateri maupun peserta. Beberapa staf dosen terlibat aktif sebagai anggota 

dari himpunan profesi, seperti HAPPI, POSSI, MPHI, dan lain-lain, sebagai 

media berinteraksi sekaligus bertukar informasi dan pengalaman sehingga dapat 

memperkaya pengetahuan dan pengembangan model pembelajaran. Proses 

pembimbingan karya tulis mahasiswa, penelitian, penulisan jurnal dan modul 

serta bahan ajar, juga menjadi media untuk mengembangkan kepribadian ilmiah 

antara dosen dan mahasiswa. PS IKL UTM juga memfasilitasi staf dosen dalam 

pengabdian masyarakat, sebagai bentuk pengembangan kepribadian ilmiah. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain bakti bahari, pelatihan 

pengolahan produk, maupun pendampingan pada desa binaan. Media ini 

merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana penerapan berbagai riset yang 

dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa dalam aplikasinya di 

masyarakat. 

 

17. Hasil pembelajaran: 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa PS IKL UTM telah sesuai 

dengan yang diharapkan, yaitu memenuhi tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaat lulusan. Hal ini dapat diukur dari semakin bertambah jumlah 

alumni yang telah diterima untuk mengisi jabatan dan lowongan pekerjaan 

yang tersedia, proses promosi sebagai indikator skill alumni yang 
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memadai untuk berbagai jabatan pekerjaan, dan lain-lain. PS IKL UTM 

senantiasa menyempernakan materi bahan pembelajaran berikut GBPP 

SAP agar senantiasa mengikuti perkembangan IPTEKS dan tuntutan 

serta kebutuhan pemanfaat lulusan.  

b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan 

kebutuhan pemanfaat lulusan. 

Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan telah dapat diterima dan sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaat lulusan. Hal ini dibuktikan 

dengan tingkat kepuasan pemanfaat lulusan dengan memberikan 

apresiasi berupa jenjang karir dan peluang pada rekruitmen untuk alumni 

lainnya. PS IKL UTM senantiasa berupaya untuk meningkatkan standar 

kompetensi agar dapat meningkatkan daya saing lulusan sehingga 

mampu bersaing di level yang lebih tinggi lagi (regional), salah satunya 

dengan membekali alumni melalui kegiatan sertifikasi keahlian dengan 

bekerjasama dengan instansi terkait, diantaranya Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. 

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian 

studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

Kemajuan studi mahasiswa ditunjukkan dengan capaian SKS dan nilai IP 

semester berjalan. Tabel 7 menunjukkan mahasiswa dapat 

menyelesaikan studii dengan kisaran IPK 2.82-3.95 dengan prosentase 

70.2% memiliki IPK2.75-3.50. hal ini menunjukkan bahwa proses dan 

kegiatan belajar mengajar relative efektif dilaksanakan, meskipun tetap 

harus senantiasa di update agar sesuai dengan perkembangan IPTEKS. 

 
Tabel 7. Profil lulusan PS IKL UTM 

Tahun 
Akade-

mik 

Daya 
Tam-
pung 

Jumlah Lulusan 
IPK 

Lulusan Reguler 
Persentase Lulusan 

Reguler dengan IPK (%) 

Reguler 
bukan 

Transfer 

Trans-
fer (3) 

Min Rat Mak < 2,75 
2,75-
3,50 

> 3,50 

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

TS-4 60 26 0 2.81 3.28 3.78 7.4 74.1 18.5 

TS-3 80 24 0 2.76 3.17 3.59 0.0 75.0 25.0 

TS-2 80 25 0 2.61 3.08 3.72 0.0 84.0 16.0 

TS-1 80 64 0 2.56 3.08 3.72 3.1 90.6 6.3 

TS 80 47 0 2.82 3.39 3.95 17.0 70.2 12.8 

Jumlah 380 186 0 
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Perkembangan studi mahasiswa sebagaimana disajikan dalam Tabel 5 

halaman 38 menunjukkan waktu penyelesaian berkisar 49-62 bulan. Hal 

ini menunjukkan bahwa kisaran masa penyelesaian studi relative 

standard, yaitu 4 tahun.  

d. Kepuasan lulusan. 

Para pengguna, baik instansi pemerintah, swasta, maupun NGO 

menyatakan puas atas kinerja dan kemampuan lulusan PS IKL UTM. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan karir dari lulusan pada 

pekerjaan atau profesinya, juga adanya tawaran berupa peluang untuk 

mengisi lowongan pekerjaan yang ada. 

 

18. Pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 

Lulusan yang telah dihasilkan oleh PS IKL UTM telah berkarya diberbagai 

bidang, baik dikalangan pemerintah, swasta, maupun NGO. Para alumni 

yang berkarir diberbagai bidang telah menunjukkan kinerja positif, sehingga 

memberikan citra positif. Hal ini berdampak pada keberlanjutan penyerapan 

lulusan di masa mendatang. Pada umumnya, alumni memberikan info terkait 

kebutuhan pekerjaan atau lowongan yang ada di tempatnya bekerja kepada 

prodi, sehingga dapat diinfokan ke mahasiswa yang akan yudisium. Pola ini 

ternyata telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan 

penyeparan lulusan dimasa mendatang. 

 

19. Produk program studi berupa model-model, karya inovatif, hak paten, 

hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil 

penelitian. 

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang didanai oleh 

DP2M DIKTI, kerjasama, maupun pribadi, telah memberikan sumbangsih 

bagi pengkayaan proses pembelajaran. Hasil riset telah dijadikan salah satu 

sumber untuk update bahan perkuliahan. Hasil riset tersebut, diantaranya 

adalah model sederhana (seperti model kebijakan pengelolaan pesisir dan 

pulau-pulau kecil, model kebijakan rencana zonasi, model kebijakan 

pengelolaan wisata bahari, dan lainnya) yang masih sangat terbuka untuk 

dikembangkan dan disempurnakan sehingga menjadi sebuah kebijakan. Ada 

juga karya inovatif yang dikembangkan oleh dosen dengan membimbing 

mahasiswa melalui kegiatan PKM dan sejenisnya sehingga dapat mengasah 
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dan meningkatkan skill mahasiswa, hak paten yang diperoleh dosen sebagai 

salah satu output hasil penelitan, maupun produk fisik berupa protype untuk 

pengembangan industry garam rakyat yang dikembangkan dari hasil 

pengembangan prosedur kerja yang selama ini telah dilakukan secara 

tradisional oleh para petambak garam. Semua kegiatan ini merupakan hasil 

atau output dari penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan melibatkan 

mahasiswa. 

  

KEKUATAN (S): 
1. Kurikulum sangat relevan dengan 

jati diri, visi, misi, sasaran, dan 
tujuan PS IKL UTM, dan tercakup 
didalamnya wawasan pengetahuan 
yang menjawab tuntutan dan 
kebutuhan masa kini dan masa 
mendatang yang menjamin kualitas 
lulusan dapat 
dipertanggungjawabkan 

2. Terdapat matakuliah pilihan sesuai 
dengan bidang minat/konsentrasi 
yang membuka peluang bagi 
mahasiswa untuk mengembangkan 
minatnya 

3. Kurikulum yang diberlakukan 
sekarang merupakan hasil 
peninjauan dan revisi yang matang 
dari tim penyusunan kurikulum PS 
IKL UTM yang telah disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat, 
bersifat fleksibel, dan berorientasi 
ke masa depan 

KELEMAHAN (W) : 
1. Kurangnya mengakses 

literatur baru yang sesuai 
dengan kurikulum yang 
berlaku 

2. Kemampuan sumberdaya 
manusia untuk mengikuti 
perubahan kurikulum masih 
kurang 

 

PELUANG (O) : 
1. Teknologi komunikasi via internet 

memberikan akses luas dalam 
mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

2. Menguatnya program nasional 
dalam bidang maritim sehingga 
berpeluang strategis menyusun 
kurikulum yang sesuai dengan 
arahan dan kebutuhan nasional di 
bidang industri maritim 

ANCAMAN (T) : 
1. Perubahan kebutuhan 

keterampilan di dunia kerja 
yang dinamis yang menuntut 
perubahan kurikulum lebih 
cepat lagi 

2. Standart kurikulum nasional 
yang selalu berubah-ubah 
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KOMPONEN F : PEMBIAYAAN, SARANA PRASARANA DAN SISTEM 
INFORMASI 

 
1. Sistem Alokasi Dana 

Pembuatan SOP Peng-ALOKASI-an dana dari Universitas – Fakultas –

Program Studi. Peng-alokasian dana dari universitas sampai ke prodi didasarkan 

kepada Mekanisme Prosedur Penyusunan Anggaran Penerimaan dan 

Penyusunan Anggaran Belanja.  Mekanisme-mekanisme tersebut tertuang di 

dalam MANUAL PROSEDUR KEUANGAN Universitas Trunojoyo Madura 2013. 
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Gambar 4. Manual prosedur keuangan Universitas Trunojoyo Madura 2013 
 

Berdasarkan SOP di atas, maka seharusnya Program Studi mendapatkan 

sejumlah anggaran yang telah diajukan dalam penyusunan anggaran belanja. 

Namun bagaimanapun juga penyesuaian selalu dilakukan mengingat anggaran 

yang diharapkan dan diajukan oleh  universitas tidak seluruhnya disetujui di 

tingkat Kementerian. Berdasarkan kepada hasil akhir yang disetujui oleh pihak 

kementerian tersebut, selanjutnya, pada prakteknya, alokasi anggaran yang 

diberikan untuk setiap fakultas ditentukan melalui musyawarah rapat pimpinan 

universitas, artinya belum dibuatkan SOP petunjuk teknis yang berisi tentang 

indikator-indikator sebagai komponen pembagi (pengalokasian) agar setiap 

fakultas mendapatkan proporsi yang salayaknya. Hal ini menjadi permasalahan 

yang mendasar di tingkat Universitas sehingga “pembagian kue” anggaran dari 

Universitas ke Fakultas dilakukan tanpa acuan yang pasti.   

 Alokasi dana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

rata-rata setiap tahunnya adalah Rp. 2.104.589.000,- (dua milyar seratus empat 

juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau mencapai 12,66% dari 

keseluruhan dana yang diterima. Jika dana tersebut dialokasikan untuk jumlah 

mahasiswa yang terdaftar pada setiap tahunnya, maka setiap mahasiswa 

mendapatkan alokasi rata-rata adalah Rp. 5.225.546,- (lima juta dua ratus dua 

puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah); dan rata-rata alokasi dana 

penelitian untuk dosen setiap tahunnya adalah Rp. 107.496.875,- (seratus tujuh 
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juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima 

rupiah); sedangkan  rata-rata alokasi dana pengabdian kepada masyarakat untuk 

dosen setiap tahunnya mencapai Rp. 79.798.688 (tujuh puluh sembilan juta tujuh 

ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).   

Belum adanya sistem alokasi dana yang berorientasi kepada 

implementasi Tri Dharma Perguruan tinggi menyebabkan bukan hanya nilainya 

yang masih rendah tetapi konsistensi jumlah minimal dana setiap tahunnya 

kurang baik. Sistem alokasi dana yang dianggarkan dari Universitas belum 

mencerminkan kebutuhan Prodi IKL UTM. Sebagai contoh adalah minimnya 

dana untuk Perbaikan dan Pengadaan Alat yang sangat dibutuhkan oleh Prodi 

IKL UTM seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan untuk mendorong 

kegiatan penelitian yang lebih banyak. Namun demikian SOP alokasi dana 

setelah di tingkat Fakultas sudah memiliki indikator yang lebih jelas.  Untuk itu 

diperlukan indikator yang lebih jelas juga pada tingkat Program Studi agar 

alokasi dana untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat lebih baik, 

misalnya bisa mencapai 70% dari total dana. 

Untuk meningkatkan jumlah anggaran yang berkaitan dengan pelaksanan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka PS IKL UTM berupaya untuk meningkatkan 

nilai anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui sumber 

dana Kemrisdikti.  Selain itu, upaya untuk mencari sumber dana lain melalui 

kerjasama dengan pihak terkait dilakukan baik secara individu dosen maupun 

lembaga (program studi) serta melalui Pusat Studi Kelautan (PSKL). Dana 

Penelitan yang diperoleh Prodi IKL UTM bersumber dari Dana Kemenristekdikti, 

Kerjasama dengan pihak terkait dan Mandiri. Sejumlah dana yang tersedia 

tersebut selain dapat memberikan motivasi kepada setiap dosen untuk terus 

berkarya dan meningkatkan kapabilitasnya, juga memberikan kontribusi kepada 

Laboratorium dengan menyumbangkan beberapa peralatan-peralatan yang 

banyak dibutuhkan untuk kepentingan penelitian itu sendiri maupun praktikum 

mahasiswa, seperti Ph-pen, thermometer, alat-alat gelas, Lux-meter, perangkat 

alat selam dll.    
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Gambar 5. Kegiatan Penelitian atas kerjasama dengan pihak PHE-WMO 

Pertamina yang melibatkan mahasiswa dan alumni tahun 2014 

 
Kontribusi dana penelitian yang diperoleh PS IKL UTM secara individu 

disarankan agar ketua pelaksana diupayakan melibatkan mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian skripsinya dengan harapan mahasiswa dapat belajar 

melakukan penelitian yang baik dan benar sekaligus meringankan beban biaya 

penelitiannya. Harapan yang diinginkan adalah transfer ilmu pengetahuan dan 

teknologi bisa terjadi tidak hanya di ruang kuliah tetapi juga di lapangan 

langsung. 

 
Tabel 8. Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa 

Judul Penelitian Nama Mahasiswa 
Yang Dilibatkan 

Keterangan 

Pemetaan Tambak Garam Kabupaten 
Sidoarjo 

RP. Faisal 
Firmansyah 

Alumni 
tahun 2016 

Pemetaan Potensi P. Gili Raje Kabupaten 
Sumenep  

Luhur Mukti 
Prayogo 

Alumni 
tahun 2016 

Studi Kandungan NaCl Di Dalam Air Baku 
Dan Garam Yang Dihasilkan Serta 
Produktivitas Lahan Garam Menggunakan 
Meja Garam Yang Berbeda  

Arwiyah Alumni 
tahun 2015 

Membaca Peraturan Menteri KKP 
No.1/Permen-KP/2015 Mengenai Ukuran 
Rajungan (Purtunus pelagicus)  

Laila Mahasiswa 
angkatan 
2014 

Protoype Pupuk Multinutrien Berbasis 
Phosphate Berbahan Dasar Limbah 
Garam (Bittern) Sebagai Alternatif Solusi 

Mirza Nadia Alumni 
tahun 2015 
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Penumbuh Pakan Alami melibatkan sdri. 
Mirza Nadia 

Pemodelan Arahan Pemanfaatan Ruang 
Wilayah Pesisir Untuk Zonasi 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di 
Kepulauan Sumenep Menggunakan 
Sistem Informasi Geografis dan 
Penginderaan Jauh melibatkan 
mahasiswa sdr. Dedy  

Farid Mauluddin 
 
Dedy Irawan  

Alumni 
tahun 2015 
 
Alumni 
tahun 2016 

Hubungan Kndungan Natriun Chlorida 
(NaCl) Dan Magnesium (Mg) Dari Garam 
Rakyat Di Pulau Madura  

Khoirul Anam; 
Aliffia Putri Susanti 

Alumni 
tahun 2016 

Rencana Pengembangan Hutan 
Mangrove Kecamatan Klampis dan 
Sepulu Kabupaten Bangkalan 
 

Eko Bayu 
Prasetyo, 
Muhammad Yusuf 
Budihardjo dkk 

Alumni 
tahun 2014 

 
Begitu pula pada bentuk kerjasama di bidang Pengabdian Kepada 

Masyarakat, salah satunya dengan pihak PHE-WMO Pertamina dimana kegiatan 

tersebut melibatkan pihak Pemda Bangkalan dan seluruh civitas Prodi IKL UTM 

maupun alumni; pada tahun 2014 mencapai tujuh ratus tiga puluh empat juta 

lima ratus ribu rupiah dengan pihak EP-Pertamina; tiga ratus delapan puluh lima 

juta rupiah pada tahun 2015 dengan pihak EP-Pertamina; dan dua ratus lima 

puluh juta rupiah pada tahun 2016 dengan pihak BLH Provinsi Jawa Timur.  

          

         
Gambar 6. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat atas kerjasama dengan 

pihak PHE-WMO Pertamina yang melibatkan Pemda Bangkalan, 
masyarakat, mahasiswa dan alumni tahun 2014 
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Hampir semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan 

oleh Prodi IKL UTM selalu melibatkan seluruh civitas akademika dalam upaya 

merealisasikan visi-misi untuk mencapai tujuan dari keberadaan Prodi.  

Kontribusi kepada masyarakat diharapkan memberikan motivasi sekaligus 

pembelajaran bagi masyarakat untuk bisa mandiri dan mengelola potensi yang 

ada di lingkungan sekitar dimana mereka bertempat tinggal.  Masyarakat sangat 

antusias menyambut dan terlibat dalam setiap kegiatan.  Masyarakat berharap 

apa yang dilakukan oleh Prodi dapat berlanjut khususnya dalam bentuk 

pembinaan agar kondisi kehidupan mereka dapat lebih baik. 

 

               
 

              
Gambar 7. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat atas kerjasama dengan 

pihak EP-Pertamina yang melibatkan masyarakat, mahasiswa dan 
alumni tahun 2015 

   
2. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana 

Setiap tahun anggaran kurangnya transparansi tentang penerimaan dan 

alokasi dana di tingkat universitas, misalnya ada mekanisme yang dibuat untuk 

bisa mengetahui besaran dana yang diterima dan alokasinya setiap tahunnya 

menyebabkan Program Studi hanya bisa menerima sejumlah dana yang 

diperoleh dari fakultas.  Hendaknya bisa dimulai dengan sistem E-Budgeting agar 

setiap individu atau komponen di universitas bisa memberikan usulan dan 

memantau pengelolaan dana dan konsistensi dalam penggunaannya. Jika 
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universitas sudah memulai dengan sistem yang menjunjung tinggi transparansi, 

komitmen terhadap perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya, maka di tingkat fakultas bisa 

dipastikan akan mengikutinya. Di tingkat Program Studi, jumlah dana yang 

diterima setiap tahunnya selalu disampaikan secara terbuka oleh Ketua Program 

Studi melalui media WhatsApp grup The Real Blues Marine hanya diperlukan 

adanya sistem agar dana yang ada bisa teralokasi dengan baik khususnya untuk 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Pelaporan penggunaan dana biasanya 

dilakukan secara garis besar dan berkala pada rapat prodi setiap bulannya.  

Perlu dipikirkan juga untuk membangun E-Budgeting di Program Studi IKL UTM. 

 

3. Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan 

 Investasi sarana, yaitu dibangunnya laboratorium-laboratorium baru 

dengan menghabiskan dana mencapai 90,41% dari total dana yang diterima 

pada tahun 2015. Keberadaan laboratorium sangat membantu dalam 

pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan 

penelitian.  Selama 3 tahun terakhir alokasi dana untuk prasarana dan sarana 

mencapai rata-rata 78,02% per tahun. Alokasi dana tersebut memberikan 

kontribusi yang besar seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang 

berminat kuliah di PS IKL UTM serta meningkatnya kegiatan sebagai bentuk 

kontribusi PS IKL UTM di masyarakat dan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  Dampaknya diharapkan 

untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lulusan yang menjadi bagian dari 

tujuan PS IKL UTM serta kapabilitas dosen dan tenaga kependidikan. Setiap 

Laboratorium yang ada di PS IKL UTM memepunyai ruang yang sekaligus 

digunakan untuk ruang dosen agar seorang dosen selalu dekat dengan sarana 

pendidikan dan penelitiannya. 

Walaupun nilainya masih tergolong kecil, perhatian PS IKL UTM terhadap 

pengadaan dan perbaikan alat laboratorium ini tersebut jelas terlihat pada tahun 

2016, yaitu mulai dianggarkannya pengadaan dan perbaikan alat. Salah satu 

contoh adalah revitalisasi alat pengukur produktivitas coral (Diving PAM dan 

Phyto PAM, ADCP); standarisasi alat oceanografi bekerjasama dengan pihak 

HIDRONAV dan pembelian alat perlengkapan Perangkat Selam secara mandiri 

dengan dana hasil kontribusi dari dana Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 
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a) Diving PAM                        b) Phyto PAM  

(Pengukur Klorofil pada ekosistem terumbu karang) 

               
 
c) Perangkat Alat Selam                        d) ADCP (pengukur gelombang dan arus) 
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e) Current Meter (pengukur arus laut) 

 

               
              

f) Praktikum Penggunaan ADCP (pengukur arus dan gelombang laut) 
Gambar 8. Instrumen dan penggunaan alat di PS IKL UTM 

 
4. Pengelolaan, Pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana 

Dana pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana 

yang ada di PS IKL UTM dilakukan secara terpusat oleh Universitas. Oleh karena 

itu, prodi hanya memberikan data secara tertulis tentang apa yang dibutuhkan 

oleh pihak universitas.  Sistem seperti ini menyebabkan hal-hal yang seharusnya 

dibutuhkan sesegera mungkin oleh PS IKL UTM, ternyata tidak terlalu bisa 

diharapkan, misalnya untuk perbaikan listrik, AC dan jaringan sistem informasi. 

 

5. Ketersediaan dan mutu gedung, ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan dll  

Ruang kerja dosen PS IKL UTM semuanya memenuhi kelayakan dan 

mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri dan pelayanan 

akademik. Ruang dosen terdiri dari empat ruang untuk dua (2) orang Dosen dan 

delapan ruang untuk satu (1) orang Dosen, sehingga jumlah ruang dosen 
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keseluruhan ada 12 ruang untuk 16 orang dosen tetap.  Luas ruang rata-rata 

untuk dosen tetap Prodi IKL UTM adalah 3,56 m2.    

Ruangan setiap dosen diatur dengan menempati ruang di Laboratorium 

sesuai dengan kompetensi masing-masing dosen.  Tujuannya agar setiap dosen 

lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kewajiban Tri Dharma Perguruan 

Tingginya.  Selain sarana untuk kebutuhan penelitian bisa lebih mudah dijangkau, 

ruangan juga dilengkapi dengan pendingin udara (AC). Selain itu, setiap ruangan 

dosen dan PLP dilengkapi dengan prasarana Wifi yang menyatu dengan 

laboratorium agar memudahkan dan mempercepat dosen untuk dapat mengikuti 

perkembangan iptek di bidang Ilmu Kelautan untuk meningkatkan kualitas dirinya. 

  

        
            a) ruang untuk 1 orang dosen          b) ruang untuk 2 orang dosen 

Gambar 9. Ruang dosen 

 
Sampai saat ini ketersediaan gedung masih tercukupi dengan baik 

khususnya untuk kebutuhan kuliah (ruang kuliah) dan praktikum di laboratorium.  

Terdapat 5 kelas yang diperuntukkan untuk kuliah mahasiswa PS IKL UTM yang 

kesemuanya dilengkapi dengan sarana pendingin ruangan (AC) maupun 

proyektor (LCD) dengan jaringan terpusat.  Begitu juga untuk laboratorium, Prodi 

IKL UTM mempunyai delapan (8) laboratorium, yaitu Laboratorium Oseanografi, 

Laboratorium Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Laboratorium Biologi Laut, 

Laboratorium Lingkungan Perairan, Laboratorium Bioteknologi Kelautan dan 

Perikanan, Laboratorium Komputasi dan Pemetaan, Laboratorium Teknologi 

Industri Garam, dan Laboratorium Budidaya Perairan. Kondisi laboratorium 

adalah baik dan dilengkapi dengan pendingin udara (AC) maupun LCD serta 

jaringan internet (Wifi).  Ketersediaan sarana tersebut seiring juga dengan ruang 
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dosen yang tersebar di setiap laboratorium sesuai dengan kompetensinya.  

Sarana penunjang tersebut sangat membantu dosen maupun mahasiswa dalam 

melakukan aktifitasnya.  Fasilitas yang lengkap dan cukup memadai ini sangat 

mendukung proses pembelajaran.   

 

                           
a) dan b) suasana kegiatan di Laboratorium 

 

                        
b) Perlengkapan Wifi di setiap Lab          c) Kantor Administrasi 

Gambar 10. Suasana Laboratorium dan kelengkapannya 

 
Begitu juga Laboratorium Lapangan, yaitu Marine Station Gili Labek yang 

ada di Kabupaten Sumenep (p. Gili Labek) secara kualitatif sangat mendukung 

kegiatan praktikum, kuliah lapang maupun penelitian dosen dan mahasiswa.  

Marine Station Gili Labek merupakan hasil kerjasama antara UTM (PS IKL UTM) 

dengan pihak Pemda Kabupaten Sumenep. Selain itu, keberadaan Marine 
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Station Garam di Kabupaten Pamekasan juga sangat mendukung kegiatan 

dosen dan mahasiswa PS IKL UTM yang mempunyai kompetensi salah satunya 

di bidang teknologi industri garam. 

 

                
Gambar 10. Marine Station P. Gili Labek 

 
Prasarana lain yang menunjang kegiatan mahasiswa adalah tempat 

olahraga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa dan poliklinik masih 

sangat terbatas baik kapasitas dan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah 

mahasiswa dan dosen yang ada di UTM. Namun demikian prasana tersebut 

dikelola dengan baik sehingga masih berfungsi untuk dapat melayani kegiatan 

dan kebutuhan civitas akademika UTM.  

 

6. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian 

Fasilitas komputer yang mendukung kegiatan pembelajaran, yaitu LCD 

tersedia di setiap ruangan kuliah.  Begitu juga untuk di laboratorium sejumlah 

komputer disediakan untuk kepentingan pendataan dan pengolahan data yang 

bisa terkoneksi langsung dengan peralatan laboratorium yang digunakan untuk 

praktikum dan penelitian sehingga dapat membantu para pengguna untuk 

mengolah datanya dengan cepat.  Selain itu, di setiap Laboratorium Prodi IKL 

UTM dilengkapi dengan sarana Wifi yang sangat membantu mahasiswa maupun 

dosen melakukan kegiatannya di laboratorium.    

  

7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana 

Seperti diketahui, bahwa dari segi jumlah (kuantitas) untuk saat ini, 

ketersediaan prasarana dan sarana masih mencukupi kebutuhan untuk kegiatan 

kuliah, praktikum, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Namun 

dari segi kualitas, misalnya untuk laboratorium, kondisi meja laboratorium belum 

memenuhi standar sebagai laboratorium yang layak. Begitu pula sarana 
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transportasi untuk kegiatan praktikum khususnya praktikum lapang masih sangat 

kurang yang menyebabkan terjadinya in-efisiensi terhadap penggunaan 

anggaran. Lebih dari 30% anggaran yang ada di PS IKL UTM digunakan untuk 

biaya transportasi.   

 

8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya 

Keberlanjutan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana 

menjadi kewenangan pihak universitas sehingga seringkali terjadi harapan belum 

tentu sesuai dengan kenyataan.  Misalnya, tentang meja praktikum yang tidak 

memenuhi kelayakan, untuk perbaikannya sampai saat ini belum dilakukan, hal 

ini terjadi kemungkinan karena keterbatasan anggaran yang diterima oleh pihak 

universitas yang terpaksa memprioritaskan prasarana dan sarana lain.  

Pemanfaatan prasarana dan sarana laboratorium yang ada di lingkup PS IKL 

UTM sangat menunjang kenyamanan, kelancaran kegiatan yang dilakukan 

dalam proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

9. Rancangan pengembangan sistem informasi 

Sistem informasi yang digunakan oleh PS IKL UTM adalah sistem yang 

dirancang secara terpusat di bawah koordinasi Pusat Komputer. Fasilitas Internet 

dengan kapasitas 600 Mbps (Dari Pusat Komputer UTM) juga sangat membantu 

untuk penyebaran informasi tentang keberadaan fakultas maupun PS IKL UTM 

dengan dibuatnya jaringan inter net, yaitu  Website:Fakultas PertanianUniversitas 

Trunojoyo Madura dengan alamat: www.pertanian.trunojoyo.ac.id Website 

Program Studi Ilmu Kelautan: http://ilmukelautan.trunojoyo.ac.id. Informasi 

semua kegiatan dan profil tentang PS IKL UTM bisa diakses melalui address web 

tersebut. Dampak dari keberadaan sistem informasi tersebut sangat dirasakan, 

misalnya dengan meningkatnya jumlah peminat untuk masuk PS IKL UTM. 

Begitu juga dengan adanya E-learning pada proses pembelajaran dengan 

alamat: http://kuliah.trunojoyo.ac.id/; E-Mail: seluruh pimpinan dan karyawan 

Fakultas Pertanian telah memiliki alamat email dari Rektorat: 

mail@trunojoyo.ac.id, beberapa koleksi perpustakaan UTM sudah didigitasi dan 

dapat diakses secara online lewat alamat: http://library.trunojoyo.ac.id/elib/ 

 Pemanfaatan jaringan informasi tersebut membuat aksesbilitas data bisa 

dilakukan lebih efektif dan efisien diantaranya adalah data mahasiswa, Kartu 

Rencana Studi (KRS), Jadwal Mata Kuliah, Nilai Mata Kuliah Mahasiswa, 

http://www.pertanian.trunojoyo.ac.id/
http://ilmukelautan.trunojoyo.ac.id/
http://kuliah.trunojoyo.ac.id/
mailto:mail@trunojoyo.ac.id
http://library.trunojoyo.ac.id/elib/
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Transkrip Akademik, Lulusan, Dosen, Pegawai, Keuangan, Inventaris dan yang 

berkaitan dengan fungsi perpustakaan. 

  

10. Kecukupan dan kesesuaian sumberdaya, sarana dan prasarana 

pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi 

Pertumbuhan jumlah mahasiswa UTM ternyata lebih cepat dibandingkan 

dengan kecukupan sarana informasi.  Namun demikian, hampir seluruh area di 

UTM sudah dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet.  Idealnya 

kapasitas bandwidth yang dimiliki UTM adalah 1500 Mbps mengingat jumlah 

mahasiswa UTM yang ada saat ini kurang lebih 15.000 orang.  Implementasi 

sarana jaringan informasi pada era digital ini berdampak kepada jurnal yang 

selalu diakses adalah dalam bentuk E-Journal, misalnya Coral Reefs, Marine 

Ecology, Oceanologia, Marine Biodiversity, Majalah Ilmu Kelautan, Jurnal Ilmu 

dan Teknologi Kelautan Tropis (E-journal), dan yang tidak kalah pentingnya, 

yaitu jurnal yang diterbitkan oleh PS IKL UTM sudah dalam bentuk E-Jurnal, 

yaitu Jurnal Kelautan. 

 

11. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sistem informasi 

  Bukti efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sistem informasi khususnya 

di PS IKL UTM, yaitu dengan banyaknya jurnal dan referensi yang diakses oleh 

dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa serta tenaga kependidikan 

memanfaatkannya baik di ruang kuliah, laboratorium maupun di ruangan dosen 

yang bersangkutan. Pemanfaatan ini sangat mendukung kegiatan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen 

maupun mahasiswa. Beberapa jurnal dan referensi lainnya yang biasa diakses 

oleh dosen dan mahasiswa seperti tertera pada tabel di bawah ini.    

 
Gambar 11. Suasana diskusi dan pemanfaatan sistem informasi di laboratorium 
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12. Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices 

(intranet) 

Jaringan Lokal (intranet) bisa dilihat di hampir semua gedung, yaitu 

Jaringan lokal dilingkungan Gedung Program Studi dan Laboratorium, Jaringan 

lokal dilingkungan Gedung Fakultas Pertanian, Jaringan lokal dilingkungan 

kampus Universitas Trunojoyo Madura.  Pemanfaatan jaringan informasi tersebut 

membuat aksesbilitas data bisa dilakukan lebih efektif dan efisien diantaranya 

adalah data mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Jadwal Mata Kuliah, Nilai 

Mata Kuliah Mahasiswa, Transkrip Akademik, Lulusan, Dosen, Pegawai, 

Keuangan, Inventaris dan yang berkaitan dengan fungsi perpustakaan.  Begitu 

juga sistem administrasi kepegawaian, misalnya penggunaan finger print untuk 

mencatat kehadiran pegawai dan dosen. 

 
Gambar 12. Mesin absensi fingerprint 

 

Keberadaan jaringan informasi tersebut sampai saat ini menggunakan 

software untuk   berbagai aplikasi, yaitu Aplikasi Program KRS (Internet/Intranet), 

Aplikasi Program SIAKAD (lnternet), Aplikasi Program Perpustakaan (Intranet), 

Aplikasi Program Registrasi Mahasiswa Baru (Rektorat), Aplikasi Program 

Registrasi Mahasiswa Lama (Rektorat), Perangkat lunak seperti Ecopath with 

Ecosim, Fisat II, Surfer 8, ArcGIS, Microsoft Office, ENVI, SPSS, Graphad Prism, 

R dan Rstudio, Adobe Reader, ERDAS, SMS, fortran, ERMapper, Matlab dan  

Perangkat lunak pendeteksi plagiat: Plagiarism Checker X.  Dampak dari sistem 

ini adalah terciptanya sistem administrasi kependidikan, kepegawaian dan 

kemahasiswaan berjalan lebih efektif. 
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13. Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet) 

Keberadaan dan pemanfaatan internet sangat dirasakan oleh dosen dan 

mahasiswa terutama dalam kaitannya dengan pencarian referensi yang 

dibutuhkan untuk penyusunan tugas mata kuliah dan praktikum, serta 

pembuatan laporan akhir bagi mahasiswa dan laporan penelitian bagi dosen. 

Bukti ini memberikan gambaran, bahwa era digital saat ini memberikan dampak 

kepada efisiensi dan efektifitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi karena sudah tidak ada lagi pembatas dalam mengakses 

perkembangan iptek yang terbaru.  Mereka bisa mengakses kapan saja dan 

dimana saja.  Sebagai contoh, di bawah ini beberapa pustaka yang tercatat 

sering diakses oleh mahasiswa di laboratorium. 

  
Tabel 9. Sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan/ 

sumber dari internet beserta alamat website) yang biasa 

diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa PS IKL UTM. 
 

No Nama Jurnal Nomer & 
Tahun 

E-Jurnal / 
Bukan E-

Jurnal 

Kompetensi 

1 Jurnal Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika 

No.2 / 2015 E-Jurnal Meteorologi 
Laut 

2 Jurnal Ilmu Teknologi Kelautan Tropis No.2 & 2013 E-Jurnal Geologi Laut 

3 Jurnal Pendidikan Nasional No.1 & 2014 ISSN Oseanografi 
Kimia 

4 Journal of Experimental Biology 218 & 2015 E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

5 Open Journal of Ocean and Coastal 
Sciences 

Vol: 2:1 & 
2015 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

6 Jurnal Segara Vol: 11:1 & 
2015 

E-Jurnal Oeanografi 
Kimia 

7 Journal of Oceanography Vol: 5(1):77-
85 & 2016  

E-Jurnal Gologi Laut 

8 Unnes Physics Journal Vol: 4(2) & 
2015 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

9 Jurnal Pesisir dan Laut Tropis Vol: 1(1) & 
2015 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

10 Jurnal. Ilmu dan Teknologi Kelautan 
Tropis 

Vol: 4(2) & 
2012 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

11 Jurnal. Ilmu dan Teknologi Kelautan 
Tropis 

Vol: 7 No.2 
& 2015 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

12 Jurnal Selulosa  Vol: 1(1) & 
2011 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

13 Ocean Acidification  E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

14 Jurnal PSPK UB Vol: 1(1) & 
2013 

E-Jurnal Praktek Kerja 
Lapang 

15 Jurnal Biologi Papua Vol: 3 No.2 
& 2011 

E-Jurnal Praktek Kerja 
Lapang 

16 Majalah Ilmiah Globe Vol: 16 No.2 E-Jurnal Geologi Laut 
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& 2014 

17 Jurnal Omni-Akuatika Vol: 12 & 
2016 

E-Jurnal Biologi Laut 

18 Sebaran dan Keanekaragaman Ikan 
Target Pada Kondisi dan Topgrafi 
Terumbu Karang di Pulau Sama 
Tellulompo Kabupaten Pangkep 

Skripsi & 
2013 

Bukan E-
Jurnal 

Geologi Laut 

19 Http://amuchatanom51.blogspot.co.id 2014 Bukan E-
Jurnal 

Instrumentasi 
Kelautan 

20 Http://naldhywakatobi.wordpress.com 2015 Bukan E-
Jurnal 

Instrumentasi 
Kelutan 

21 Jurnal ilmu dan Teknologi Kelautan 
Tropis 

Vol 7 no 2 & 
2015 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

22 Pemodelan Chemical Oxygen 
Demand (COD) Sungai di Surabaya 
dengan Metode Mixed Geography 
Cally Weight Regression  

2013 Jurnal 
Sains dan 
Senipomits 

Oseanografi 
Kimia 

23 Pengoperasian Alat Arus ADCP 
Teledyne dengan Sistem Sea Bottom 
Mounted dan Pengolahan Data 

2015 Jurnal 
Hidropilar 

Instrumentasi 
kelautan 

24 Plankton 2 Guide to Their Geology 
and Monitoring for Water Quality 

2008 E-Books Oseanografi 
Kimia 

25 Jurnal Teknik Lingkungan 2012 E-Journal Oseanografi 
Kimia 

26 Perubahan Karakteristik Isotop 
2
H dan 

18
O Air Tanah Pada Akuifer Dangkal di 

Cat Bandug Soreang (Seminar 
Nasional Sains dan Teknologi Nuklir) 

2013 Prosidings Oseanografi 
Kimia 

27 Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan 
Radiasi  
 

Vol 11 & 
2015 

E-Journal Oseanografi 
Kimia 

28 Jurnal Biologika  No.1 & 2013 Bukan E-
Jurnal 

Oseanografi 
Kimia 

29 Jurnal Forum Teknik XXXVI (1) & 
2015 

E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

30 Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan 
Radiasi 

No.2 & 2012 E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

31 Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan 
Radiasi 

No.1 & 2015 E-Jurnal  Oseanografi 
Kimia 

32 Jurnal Bumi Indonesia No.1 & 2013 E-Jurnal  Geologi Laut 

33 Jurnal Kelautan Tropis Vol 18 No.3 
& 2015 

E-Jurnal Instrumentasi 
Kelautan 

34 Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan 
Tropis 

7. 2 & 2015 E-Jurnal Oseanografi 
Kimia 

35 Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan 
Tropis 

Vol 5 no 1 & 
2013 

E-Journal Geologi Laut 

36 Journal of Oceanography Vol 2 no 3 & 
2013 

E-Journal Geologi Laut 

37 Jurnal Geodesi Vol 1 & 2014 E-Journal Geologi Laut 

38 http://scholar.google.co.id   Google 
Scholar 

39 http://eprints.undip.ac.id   Universitas 
Diponegoro 
Semarang 

40 http://garuda.dikti.go.id   Garuda Dikti 

41 www.doaj.org   Directory of 
Open Access 

http://amuchatanom51.blogspot.co.id/
http://naldhywakatobi.wordpress.com/
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Journal 

42 http://pkp.sfu.ca/ojs/   Open Journal 
Systems 

43 www.lib.unair.ac.id   Perpustakaan 
Universitas 
Airlangga 

44 www.sciencedirect.com   Elsevier 

45 www.springerlink.com   Springer 

46 www.emerald.com   Emerald 

47 www.wileyinterscience.com   Wiley 

48 http://proquest.umi.com/pqdweb?cfc=1    Proquest 

49 http://infotrac.galegroup.com/default   Gale 

50 http://search.ebscohost.com   Ebscohost 

51 http://digilib.ub.ac.id   Universitas 
Brawijaya 

52 http://lipi.go.id 
 

  Lembaga Ilmu 
Pengetahuan 
Indonesia 

53 http://digilib.its.ac.id; 
http://library.its.ac.id 

  Institut 
Teknologi 
Sepuluh 
November 
Surabaya 

54 http://perpustakaan.unesa.ac.id 
 

  Universitas 
Negeri 
Surabaya 

55 http://e-resources.perpusnas.go.id/   Perpustakaan 
Nasional 
Republik 
Indonesia 

56 www.int-res.com/journals/  E-Journal Marine 
Biology, 
Ecology 

57 www.plosone.org  E-journal Marine 
ecology, 
oceanography 
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KEKUATAN (S): 
1. Telah memiliki SOP yang 

lengkap dalam pemanfaatan 
sarana prasarana dan sistem 
informasi di tingkat prodi 

2. Pembiayaan berdasarkan skala 
prioritas 

3. Memiliki sarana dan prasarana 
yang memadai dan sesuai 
dengan standart 

KELEMAHAN (W) : 
1. Ketergantungan pembiayaan 

terhadap APBN 
2. Sarana dan prasarana yang 

ada belum terkelola secara baik 

 

PELUANG (O) : 
1. Peluang pembiayaan yang 

dapat diperoleh dari luar APBN 
melalui kerjasama sama 
dengan pihak luar 

2. Laboratorium yang sudah ada 
berpeluang untuk disertifikasi 
sehingga pengelolaannya 
dapat lebih profesional dan 
berpeluang dapat dimanfaatkan 
juga oleh industri. 

ANCAMAN (T) : 
1. Ancaman keamanan dan 

perlindungan terhadap asset 
2. Pemanfaatan yang tidak sesuai 

prosedur 
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KOMPONEN G : PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT DAN KERJASAMA 

 
1. Mutu, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan  dana 

penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 

Produktivitas dan pelaksanaan PS IKL UTM dalam bidang Penelitian 

tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan jumlah penelitian dosen dalam 3 

tahun terkhir adalah sejumlah 49 penelitian. Pendanaan kegiatan penelitian 

dosen ini terdiri dari 19 penelitian didanai oleh DIKTI, 14 penelitian didanai oleh 

institusi dalam negeri di luar DIKTI, dan 16 penelitian dibiayai secara mandiri oleh 

penelti. Penelitian tersebut merupakan penelitian untuk pengembangan ilmu dan 

teknologi serta membantu pihak-pihak yang membutuhkan terutama di bidang 

kelautan dan perikanan. Umumnya pelaksanaan penelitian tersebut telah 

melibatkan mahasiswa untuk memberikan kesempatan pengalaman penelitian.  

Pendanaan penelitian oleh institusi luar negeri, belum ada dalam kurung 

waktu tiga tahun terakhir. Hal ini dimungkinkan karena masih lemahnya link atau 

jejaring dengan institusi luar negeri. Oleh karena itu, perlua adanya peningkatan 

mutu penelitian serta membangun jejaring lebih luas agar mendapatkan informasi 

serta hibah-hibah kompetisi terutama dari institusi luar negeri. 

 

Gambar 13. Grafik Jumlah Judul Penelitian Dosen 3 tahun Terakhir 
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Berdasarkan Gambar 13, jumlah penelitian dosen yang dibiayai oleh 

peneliti sendiri memiliki tren menurun dan penelitian yang didanai oleh institusi 

dalam negeri di luar DIKTI fluktuatif. Namun disamping itu, untuk penelitian 

dosen yang didanai oleh DIKTI menunjukan tren yang meningkat selama kurun 

waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa mutu 

penelitian dosen meningkat  sehingga dapat bersaing untuk mendapatkan hibah 

pendanaan dari DIKTI.  

Beberapa hasil penelitian dosen telah dipublikasikan di jurnal yang 

dikelola oleh Program studi Ilmu Kelautan yaitu Jurnal Kelautan. Selain itu, 

penelitian-penelitian dosen juga telah dipublikasikan pada jurnal serta prosiding 

lainnya yaitu seperti Marine Science Journal, Prosiding SENTA (ITS), European 

Journal of Hospitality and Tourism Research, Global Journal of Arts, Humanities 

and Social Sciences, Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and 

Technology, Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V UB, 

Procedia Elsevier, Journal of Ecology, Environment and Conservation, Prosiding 

Seminar Nasional Kelautan X Universitas Hang Tuah dll.  

 

Gambar  14. Grafik Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat PS IKL UTM 3 

tahun Terakhir 

 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh progra studi Ilmu 

Kelautan dilakukan secara terencana dan berkala. Salah satu binaan 

pengabdaian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Kelautan adalah Pulau Gili 

Lawak, dimana kegiatan pengabdian dilakukan sebanyak dua kali dalam satu 

tahunnya. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai secara mandiri 

oleh dosen menunjukan tren tetap (Gambar 14). Hal serupa juga ditunjukkan 
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oleh jumlah pengabdian yang didanai oleh DIPA UTM dan Institusi dalam negeri 

di luar DIKTI. Sedangkan untuk Pengbdian kepada masyarakat yang didanai 

oleh DIKTI mengalami penurunan pada tahun 2014/2015, kemudian mengalami 

peningkatan pada tahun 2015/2016.  

Institusi-institusi dalam negeri yang telah mendanai pengabdian kepada 

masyarakat diantaranya adalah Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, 

Pertamina EP Field Polleng, Pemerintah Kabupaten Sampang, dan Pemerintah 

Kabupaten Sampang. Pendanaan ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama 

antara instansi tersebut dengan Program Studi Ilmu Kelautan.  

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, program studi Ilmu 

Kelautan selalu memperhatikan relevansi sasaran sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Sebagai gambaran, pada tahun 2013/2014 Prodi Imu Kelautan 

memfasilitasi Pembentukan Kelompok Perempuan Pesisir “Puspa Marina” dalam 

bidang pengolahan hasil laut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga Program 

studi Ilmu Kelautan berperan aktif dalam pembinaan serta monitoring. 

 

2. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh dosen program studi ilmu kelautan sudah 

relevan dengan bidang keahliannya. Dalam upaya peningkatan kualitas maupun 

kuantitas penelitian serta publikasi hasil penelitian, dosen-dosen program studi 

ilmu kelautan diikutsertakan dalam program pelatihan-pelatihan salah satunya 

pelatihan penulisan jurnal internasional. Melalui pelatihan-pelatihan tesebut 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah publikasi dosen di jurnal nasional 

terakreditasi dan internasional. Minimumnya, terpublikasi di Jurnal Kelautan 

dengan ISSN: 1907-993 yang bersistem OJS dan terindeks DOAJ. 

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat PS IKL UTM dilakukan secara 

berkala yaitu dua kali dalam satu tahun. Sumber pendanaan kegiatan 

pengabdian tersebut adalah dari anggaran Program Studi yang bersumber dari 

DIPA Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, kegiatan pengabdian PS IKL 

UTM juga telah melibatkan instansi yang telah terjalin kerjasama serta jalinan 

kerjasama tersebut akan terus dijaga sehingga bersifat berkelanjutan.  

 



 

BAN-PT: Evaluasi-diri Program Studi Ilmu Kelautan UTM, 2017 

 
89 

3. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

bersama dosen dan mahasiswa. 

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen PS IKL UTM telah melibatkan mahasiswa. Keterlibatan 

mahasiswa PS IKL UTM dalam pengabdian bertujuan untuk memberikan 

pelajaran untuk terjun langsung ke masyarakat serta mahasiswa belajar 

memahami persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat. Juga 

mendapatkan pengalaman dalam bidang kepemimpinan dan manajemen serta 

komunikasi. Keterlibatan mahasiswa meliputi survey lokasi kegiatan dan 

membantu dalam pelaksanaan pengabdian. Jumlah mahasiswa PS IKL UTM 

yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir adalah sebanyak 21 orang. Sedangkan keterlibatan 

mahasiswa PS IKL UTM dalam penelitian dosen bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas skripsi mahasiswa serta memberikan pelajaran dalam bidang penelitian 

ilmiah. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen selama tiga 

tahun terakhir adalah sebanyak 33 orang. 

 
4. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Mahasiswa PS IKL UTM, melaksanakan kegiatan pelayanan/pengabdian 

masyarakat melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang selain sebagai 

kegiatan akademis berbasis pengabdian masyarakat juga merupakan sebagai 

salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa yang harus dipenuhi. Selain itu, 

kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara mandiri 

adalah melalui PKM-M (Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada 

Masyarakat) yang diadakan serta didanai oleh DIKTI. Selama kurun waktu 3 

tahun terakhir, sebanyak 4 Proposal PKM-M (tersaji pada Tabel 10) yang 

diajukan oleh Mahasiswa PS IKL UTM serta lolos pendanaan DIKTI. Hal tersebut 

dapat digunakan sebagai salah satu parameter peningkatan mutu pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, karena untuk mendapatkan 

pendanaan dari DIKTI melalui seleksi yang cukup ketat. 

Dalam rangka peningkatan mutu kegiatan penelitian mahasiswa, 

beberapa mahasiswa PS IKL UTM dilibatkan dalam penelitian dosen. Selain itu, 

keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen juga dapat mengasah 

kemampuan atau keterampilan dalam kegiatan ilmiah, serta berpikir kritis. 

Sehingga, harapannya akan membuahkan hasil penelitian mahasiswa yang 
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berkualitas. Selain itu, mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan juga mengikuti 

seleksi pendanaan PKM. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, 1 proposal PKM-

KC (Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta) lolos pendanaan.  

 

Tabel 10. Daftar Proposal PKM-M dan PKM-KC yang Didanai oleh DIKTI 
dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir 

 

No Judul Kegiatan Tahun 
Bidang 

Kegiatan 
Nama Ketua 
Pelaksana 

NIM Ketua 
Pelaksana 

1 Pemanfaatan Limbah 
Jerami Padi Amoniasi 
Sebagai Alternatif Pakan 
Peternak Musim Kering 
Petani Kecil Di Kabupaten 
Sampang Madura 

2013 PKM-M Muhammad 
Ghufron 

08.03.1.1.1.
00033 

2 ”MPOC-ATIG” (Monopoly 
Education Game) Sarana 
dan Media Alternatif 
Pembelajaran Berbasis 
PAIKEM (Aktif, Inovatif, 
Kreatif, Efektif 
danMenyenangkan) 
Siswa SDN Banyuajuh 4 
Kamal Bangkalan Madura 

2014 PKM-M Luhur Moekti 
Prayogo 

12.0304.11.
00079 

3 SHEHAT (Shell 
Handycraft) Pemanfaatan 
Limbang Kerang Simping 
(Amusium pleuronectes) 
Desa Apaan Kecamatan 
Pengarengan Kabupaten 
Sampang 

2014 PKM-M Moh. Sulton 12.03.411.0
0050 

4 ”SEMPAK MADURA” 
Sekolah Memberdayakan 
Program Batik Madura 
untuk Anak SDLB Socah-
Bangkalan sebagai Upaya 
Mempertahankan Budaya 
(Kearifan Lokal) Pasca 
Suramadu  

2014 PKM-M Salman 
Alfarisi 

12.03.2.1.1.
00037 

5 Lestarikan Kerangka 
dengan ”Bumbu Kare” 
(Budidaya Terumbu 
Karang Bioreeftek) di 
Desa Labuhan Kec. 
Sepuluh Kab. Bangkalan  

2014 PKM-M M. Habibi 
Syaifullah 

12.03.4.1.1.
00060 

6 ”INOTEK PINTAR” 
Inovasi Teknologi 
Pengolahan Air Laut 
Menjadi Air Suling Siap 
Minum, Kristal Garam, 
serta Mineral Bittern 
Berbasis Membran Filtrasi 
dan Energi Surya 

2014 PKM-KC Ibadur 
Rohman 

11.03.4.1.1.
00046 
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5. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat. 

Dosen PS IKL UTM diharuskan melaksanakan tri dharma perguruan 

tinggi yaitu penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Penelitian yang 

dilakukan oleh dosen, harus relevan dengan bidang keahliannyakompetensinya, 

sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunkan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan juga melibatkan 

dosen yang sesuai dengan kompetensinya atau bidang kajiannya. Contoh 

misalnya pengabdian di Pulu Gili Labek mengenai pengolahan hasil perikanan 

untuk meningkatkan nilai ekonomis produk. 

  

6. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan publikasi dosen. 

Berdasarkan Gambar 15 menunjukkan kosistensi dosen PS IKL UTM 

dalam pelaksanaan penelitian. Gambar 16 menunjukan jumlah publikasi karya 

ilmiah dosen di tingat lokal, nasional, maupun internasional selama kurun waktu 

tiga tahun ini mengalami peningkatan. Hasil penelitian dosen Program studi Ilmu 

Kelautan dipublikasikan di tingkat local sejumlah 36, tingkat nasional sebanyak 

74 buah, dan ditingkat internasional sebanyak 22 buah dalam kurun waktu tiga 

tahun terakhir.  

 
Gambar 15. Grafik Jumlah Penelitian   
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Gambar 16. Grafik Jumlah Publikasi Dosen 

 
 

7. Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam 

dan luar negeri. 

PS IKL UTM telah melakukan kerjasama dengan 15 instansi dalam 

negeri. Beberapa diantaranya yaitu kerjasama antara PS IKL UTM dengan 

Pemkab Pamekasan dalam hal pengelolaan dan pengadaan terumbu karang 

buatan, peningkatan kapasitas masyarakat bidang kelautan dan perikanan, 

penanaman mangrove, kemah riset dan PNPM Mandiri.  Kerjasa lain yang juga 

terjalin misalnya adalah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 

Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi dalam kegiatan sensus garam nasional 

dll. Lebih lanjut lagi mengenai kerjasama PS IKL UTM dengan lembaga mitra 

tersaji dalam Tabel 11. 

Tabel 11.  Kerjasama Program Studi Ilmu Kelautan dengan Instansi 
Pemerintah atau Non Pemerintah 

 

No. Nama Instansi 

Kurun Waktu  
Kerja Sama Manfaat yang Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

1 Kementerian Kelautan 
dan Perikanan 

2010 
 
 
 
 
 
 
 

2015 (dalam 
proses 
perpanjangan) 

Terlaksananya Sensus Garam 
Nasional 
 
Tersusunnya Pedoman Teknis 
Pemberdayaan Usaha Garam 
Rakyat  Tahun 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 
 
Tersusunnya Pedoman Teknis Unit 
Pengolahan Garam Rakyat Tahun 
2013, 2014 
  
Tersusunnya RUU No.7 Tahun 
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2016, Tentang Nelayan, Petambak 
garam, pembudidaya ikan 

2 PT Pertamina Hulu 
Energi West Madura 
Offshore 

2013 2015 Tersusunnya Masterplan 
Pengembangan Mangrove 
Kabupaten Bangkalan,  

Terbangunnya kawasan konservasi 
mangrove di pesisir sepulu 
Bangkalan 

3 Dinas Perikanan dan 
Kelautan Provinsi Jawa 
Timur 

2013 2014 Terselenggranya kegiatan KMB 
(Konsorsium Mitra Bahari)  
 
Terselenggranya kegiatan HAPPI 
(Himpunan Ahli Pengelolaan 
Pesisir) 

4 Pemerintah Kabupaten 
Sumenep 

2014 2015 Terlaksananya pengabdian kepada 
masyarakat di P. Gili Labak 

5 Pemerintah Kabupaten 
Pamekasan 

2014 2018 Pembinaan dan peningkatan 
kualitas SDM daerah Pamekasan 
pasca pembangunana jembatan 
suramadu 

6 Badan Ketahanan 
Pangan Dan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian 
Kabupaten Sampang 

2014 2015 Terlaksananya Pekerjaan Analisis 
Ratio Jumlah Penduduk Terhadap 
Jumlah Kebutuhan Pangan di 
Kabupaten Sampang Tahun 2014 

7 Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Provinsi 
Jawa Timur 

2014 2015 Terlaksananya Swakelolan oleh 
Instansi Pemerintah Lain Pelaksana 
Swakelola Kegiatan Bimbingan 
Pendampingan Penguatan Strategi 
Bisnis Hasil Olahan Bagi Koperasi 
Perikanan 

8 Perjanjian Kerjasama 
antara Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah Provinsi 
Jawa Timur 

2014 2015 Terlaksananya Swakelola oleh 
Instansi Pemerintah Lain Pelaksana 
Swakelola Kegiatan Bimbingan 
Pendampingan Pembuatan Strategi 
Bisnis Bagi Koperasi Di Bidang 
Agribisnis di Jawa Timur 

9 PT Pertamina EP Asset 
4 Field Poleng 

2014 2016 Terbangunnya kawasan konservasi 
mangrove di kawasan Lembung 
Pesisir Bangkalan 

10 Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pamekasan 

2014 2015 Terlaksananya penyusunan profil 
produk unggulan kabupaten 
Pamekasan 2014 

11 PT. Adiluhung 
Saranasegara 
Indonesia 

2015 2015 Terlaksananya penyusuann 
dokumen Analisis Dampak 
Lingkungan (AMDAL) Industri 
pembuatan dan reparasi kapal serta 
konstruksi baja 

12 Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Perikanan 
Banyuwangi 

2015 Sekarang  Terlaksananya sertifikasi profesi 
bagi mahasiswa Prodi Ilmu 
Kelautan UTM 

13 Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pamekasan 

2015 2016 Terlaksananya Penyusunan Master 
Plan Minapolitan Kabupaten 
Pamekasan 

14 PT Garam 2011 2014  (dalam 
Perpanjangan) 

Terjalin kerjasama antara prodi Ilmu 
kelautan dan PT Garam dalam PKL 
(Praktek Kerja Lapang) 

15 Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) 

2016 2017 Terselenggaranya enumerasi 
pendataan rajungan selat madura 
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8. Mutu dan kurun waktu penyelesaian skripsi (termasuk proses penulisan 

dan pembimbingannya). 

PS IKL UTM telah memiliki buku panduan penulisan skripsi yang di susun 

oleh penjminan mutu Fakultas Pertanian. Didalam buku panduan tersebut telah 

dijelaskan mengenai alur penyusunan skripsi, sehingga dalam pelaksanaan 

penyusunan skripsi sudah terarah. Dalam rangka meningkatkan mutu skripsi, 

mahasiswa dilibatkan di dalam penelitian dosen yang kemudian dijadikan tugas 

akhir mahasiswa. Melalui keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian dosen, 

harapannya mahasiswa dapat mengasah pola berfikir ilmiah, menambah 

keterampilan serta kemampuan penulisan ilmiah. 

 

9. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman skripsi. 

Publikasi hasil penelitian mahasiswa beberapa diantaranya telah 

didesiminasikan di seminar nasional kelautan Universitas Trunojoyo. Namun, 

kuantitasnya masih tergolong sedikit. Rangkuman (abstrak) tugas akhir 

mahasiswa Universitas Trunojoyo dapat diakses melalui Portal Artikel Tugas 

Akhir Universitas Trunojoyo Madura dengan alamat website: 

https://pta.trunojoyo.ac.id (Gambar 17.). 

 
 

Gambar 17. Portal Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura 

 
 

10. Kerjasama dengan instansi yang relevan. 

Program studi Ilmu Kelautan, senantiasa berupaya menjalin kerjasama 

dengan instansi-instansi yang relevan seperti Pemkab, PT Garam, Sustainable 

Fisheries Partnership, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
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Pamekasan, PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP), PT Pertamina EP Field Polleng, dll (Tabel 11.). Jalinan 

kerjasama antara isntansi tersebut meliputi bidang penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, Praktik Kerja Lapang (PKL) mahasiswa, peningkatan skill  

civitas akademika, dll.  

 

11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. 

Bentuk kesepahaman kerja sama PS IKL UTM dengan instansi luar 

seluruhnya terratifikasi dalam bentuk MOU. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kerjasama antara PS IKL UTM dengan Instansi luar dilakukan dalam kurun waktu 

tertentu sesuai dengan periode kerjasama yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin 

tercapainya kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, serta untuk 

efisiensi dan efektifitas proses sehingga harapannya dapat meningkatkan 

kualitas serta keberlanjutan kerjasama. 

 

12. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan. 

Kerjasama antara PS IKL UTM dengan instansi luar selalu bertujuan untuk 

keuntungan kedua belah pihak. Beberapa keberjalanan kerjasama antara 

program studi dan instansi luar, dilakukan monitoring dan evaluasi (berupa 

pelaporan sesuai dengan yang tertera dalam MOU) sehingga keberjalanan waktu 

kegiatan dapat berjalan secara efisien dan prosesnya juga efektif. Sebagai salah 

satu gambaran adalah kerjasama antara KKP dengan Program Studi Ilmu 

Kelautan dalam kegiatan sensus garam nasional. KKP mendapatkan keuntungan 

berupa data sensus garam melalui enumerator yang berasal dari alumni dan 

mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan. Dilain pihak, Program Studi Ilmu 

Kelautan menjdapatkan keuntungan berupa mahasiswa dan alumni 

mendapatkan pelatihan mengenai sensus serta melatih mereka untuk terjun 

langsung ke lapangan. 

 

13. Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama 

 Salah satu indikasi kepuasan pihak-pihak yang bekerjasama dengan PS 

IKL UTM adalah berupa perpanjangan kontrak kerjasama (MOU). Hal ini bisa 

menjadi indikasi karena menunjukkan instansi luar puas bekerjasama dengan PS 

IKL UTM serta telah tumbuh kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga 
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MOU diperpanjang. Beberapa instansi yang sedang dalam proses perpanjangan 

MOU diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Garam, 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Jawa Timur. 

  
KEKUATAN (S): 

1. Mahasiswa dan alumni telah 
terlibat dalam kegiatan 
penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang dilakukan 
oleh dosen 

2. Pengabdian masyarakat telah 
disesuaikan dengan 
kebutuhan serta 
permasalahan yang ada di 
masyarakat 

3. Banyaknya publikasi karya 
ilmiah nasional dan sebagian 
internasional 

KELEMAHAN (W) : 
1. Masih terbatasnya variasi dan 

aplikasi penelitian yang dilakukan 
oleh dosen PS IKL UTM. 

2. Belum dirasakan manfaat 
kerjasama secara signifikan. 

3. Beberapa kerjasama antara PS 
IKL UTM dan Instansi belum ada 
mekanisme monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan 
kerjasama 

4. Masih minimnya publikasi ilmiah 
dosen dalam jurnal internasional 

PELUANG (O) : 
1. Terbukanya kesempatan 

kerjasama penelitian dan 
pengabdian masyarakat 
dengan berbagai instansi, 
baik di dalam maupun luar 
negeri 

2. Banyak kesempatan 
mempublikasikan hasil 
penelitian baik nasional dan 
internasional 

3. Adanya peluang pembiayaan 
penelitian dan publikasi dari 
Kemenristekdikti secara 
berkelanjutan. 

ANCAMAN (T) : 
1. Kecepatan perubahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara 
global menuntut lebih adaptif dan 
meningkatkan kemampuan agar 
tidak tergerus 

2. Pemangkasan APBN di bidang 
penelitian  
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II. ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI SECARA 
KESELURUHAN, MERUJUK KEPADA DESKRIPSI 
SWOT SETIAP KOMPONEN. 
 

2.1 ANALISIS SWOT UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI 

 
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 

 

KEKUATAN (S): 
1. Visi dan misi telah jelas dan 

terukur serta selaras dengan visi 
dan misi fakultas maupun 
universitas 

2. Penyusunan visi dan misi telah 
mempertimbangkan masukan dari 
seluruh stakeholder yang ada 

3. Strategi pencapaiannya telah 
meliputi tri dharma perguruan 
tinggi 

 
 

KELEMAHAN (W) : 
1. Kualifikasi dosen masih rendah 

dari sisi jabatan fungsional 
menyebabkan dalam pencapaian 
visi misi dan tujuan tidak cepat 

2. Dalam pencapaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran lemah dalam 
kinerja dan pengembangan 
jejaring terutama dalam 
penelitian. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PELUANG (O) : 
1. Meningkatnya kepercayaan instansi 

baik pemerintah maupun swasta 
dalam penjalinan kerjasama 
dengan PS IKL 

2. Madura menjadi target sasaran 
program nasional untuk 
mewujudkan swasembada garam 
nasional. 

3. Perkembangan industrialisasi di 
Madura pasca Suramadu 

 
 
 
 
 
 
ANCAMAN (T) : 

1. Regulasi pemerintah yang sering 
berubah-rubah (Perundang-
undangan sistem pendidikan) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 
1. Peningkatan citra dan kualitas program studi melalui kegiatan 

promosi dan sosialisasi. 
2. Peningkatan kapasitas SDM staf edukatif 
3. Peningkatan penguasaan kompetensi lulusan melalui penerapan 

kurikulum berbasis kompetensi 
4. Peningkatan bobot urgensi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 
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B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN 

PENJAMINAN MUTU 

 
KEKUATAN (S): 

1. Kepemimpinan Program Studi 
Ilmu Kelautan telah berjalan 
efektif 

2. Telah terbentuk sistem 
penjaminan mutu di tingkat 
program studi 

3. Perencanaan program telah 
sesuai dengan visi dan misi yang 
ditetapkan 

 
 

KELEMAHAN (W) : 
1. Sistem pengelolaan prodi masih 

kurang mandiri 
2. Pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu di tingkat program studi 
masih belum maksimal 

3. Anggaran yang minim sehingga 
dalam penyusunan program tidak 
bisa maksimal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELUANG (O) : 

1. Akses informasi mengenai sistem 
penjaminan mutu terbuka lebar 
dengan adanya teknologi 
informasi 

2. Kegiatan FK2TPKI yang aktif 
dalam mendiseminasikan 
informasi pengembangan program 
studi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCAMAN (T) : 

1. Pelaksanaan tata pamong yang 
tidak sesuai dengan OTK yang 
ada 

2. Intervensi kepentingan dari luar 
yang merugikan dalam 
pengelolaan program studi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 
1. Pengembangan sistem evaluasi Mutu secara berkelanjutan, 

akuntabilitas dan transparan; 
2. Peningkatan kinerja Bagian dalam pengembangan keilmuan dan 

pembinaan anggotanya. 
3. Pemahaman aturan kepamongan secara dini dan berbagi pengalaman 

dengan fakultas atau perguruan tinggi lain. 
4. Pengembangan sistem evaluasi mutu yang akuntabilitas dan 

transparan secara berkelanjutan; 
5. Peningkatan kinerja Bagian dalam pengembangan keilmuan dan 

pembinaan anggotanya. 
6. Perbaikan sistem pencatatan (recording), updating, pengorganisasian 

dan pengolahan data-data yang diperlukan dalam penilaian indikator 
mutu. 

7. Perbaikan sistem untuk akses data yang tersedia di tingkat universitas 
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C. MAHASISWA DAN LULUSAN 

 

KEKUATAN (S): 
1. Keikutsertaan mahasiswa dalam 

beberapa kompetisi yang 
bersifat nasional 

2. Pelibatan mahasiswa dalam 
penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat yang dilakukan oleh 
dosen 

3. Lulusan PS IKL UTM 
mempunyai kompetensi 
akademik yang bagus dengan 
kelulusan dengan IPK yang 
cukup tinggi. Begitu hal dengan 
kompetensi dengan dunia kerja 
yang ada, dimana sebagian 
besar lulusan PS IKL UTM 
bekerja sesuai dengan latar 
belakang pengetahuan yang 
dipelajari di PS IKL UTM dan 
sebagian besar lulusan 
mendapatkan apresiasi dengan 
gaji pertama yang tinggi dan 
waktu tunggu untuk 
mendapatkan pekerjaan yang 
pendek. 

 
 
 
 
 

KELEMAHAN (W) : 
1. Sebagian besar mahasiswa 

merupakan golongan ekonomi 
menengah ke bawah 

2. Kemampuan perguruan tinggi 
lemah dalam mengadopsi 
teknologi 

3. Ada beberapa lulusan/alumni 
belum terlacak dengan baik. 

 

 
 
 
 
 
 
PELUANG (O) : 

1. Terserapnya lulusan PS IKL 
UTM di dunia kerja yang lebih 
besar 

2. Adanya dana-dana 
pengembangan kreativitas 
mahasiswa, riset dari Dikti dan 
instansi swasta 

3. Banyaknya penawaran beasiswa 
dari luar institusi bagi 
mahasiswa berprestasi, aktifis 
dan mahasiswa tidak mampu 

 
 
 
 
 
 
ANCAMAN (T) : 

1. Semakin tingginya tingkat 
persaingan lulusan dalam 
memperoleh pekerjaan 

2. Perkembangan teknologi sangat 
pesat mendahului kemampuan 
perguruan tinggi dalam 
mengadopsi teknologi 

3. Menurunnya minat calon 
mahasiswa  

 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 
1. Peningkatan promosi program studi ke calon mahasiswa; 
2. Peningkatan penguasaan kompetensi lulusan; 
3. Peningkatan penerimaan mahasiswa melalui penerimaa jalur prestasi 

nasional/internasional 
4. Peningkatan kemampuan hard skill dan soft skill lulusan 
5. Perbaikan dan pengembangan sistem tracer study 
6. Pengkajian ilmu kelautan yang modern makin ditingkatkan. 
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D. SUMBERDAYA MANUSIA 

 

KEKUATAN (S): 
1. Seluruh dosen sudah tersertifikasi 

tenaga pendidik 
2. Pendidikan dan pengembangan 

dosen dan pranata laboratorium 
berlangsung kontinyu dengan 
mengikutsertakan pada seminar, 
semi-loka/simposium, kursus 
singkat, magang/pelatihan, 
maupun studi lanjut; minimal pada 
tingkat nasional 

 

KELEMAHAN (W) : 
1. Jabatan fungsional yang agak 

lambat sehingga masih 
didominasi Lektor di PS IKL UTM 

2. Rasio dosen dengan mahasiswa 
dalam kategori cukup baik (1:26) 

3. Masih minimnya publikasi dosen 
pada jurnal internasional. 

4. Keterbatasan bantuan dana 
publikasi, keikutsertaan seminar, 
lokakarya dan pelatihan profesi 
serta keahlian bagi tenaga 
pengajar dan tenaga 
kependidikan 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
PELUANG (O) : 

1. Tersedianya program beasiswa 
DIKTI untuk studi lanjut, baik 
dalam negeri maupun luar negeri 

2. UU 14/2005 tentang Guru dan 
Dosen, akan mendorong dosen 
sebagai seorang pendidik yang 
profesional, dan mempunyai 
komitmen untuk meningkatkan 
mutu pendidikan 

3. Terbukanya kesempatan 
mengikuti seminar, lokakarya, 
pelatihan dan keikutsertaan 
organisasai ilmiah 

 
 
 
 
 
 
ANCAMAN (T) : 

1. Maratorium rekruitmen tenaga 
pendidikan 

2. Dengan globalisasi maka human 
movement akan semakin mudah 
dan bebas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 
1. Pengembangan data base pencapaian angka kredit dosen; 
2. Mendorong dan memfasilitasi untuk mencapai jabatan Lektor Kepala 

dan Guru Besar. 
3. Peningkatan jumlah dan kemampuan teknisi laboran, staf 

administrasi dan pustakawan; 
4. Pembangunan sistem yang feasible; 
5. Peningkatan kepedulian dosen dalam peningkatan kemampuan diri. 
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E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 

 

KEKUATAN (S): 
1. Kurikulum sangat relevan dengan 

jati diri, visi, misi, sasaran, dan 
tujuan PS IKL UTM, dan tercakup 
didalamnya wawasan pengetahuan 
yang menjawab tuntutan dan 
kebutuhan masa kini dan masa 
mendatang yang menjamin kualitas 
lulusan dapat 
dipertanggungjawabkan 

2. Terdapat matakuliah pilihan sesuai 
dengan bidang minat/konsentrasi 
yang membuka peluang bagi 
mahasiswa untuk mengembangkan 
minatnya 

3. Kurikulum yang diberlakukan 
sekarang merupakan hasil 
peninjauan dan revisi yang matang 
dari tim penyusunan kurikulum PS 
IKL UTM yang telah disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat, 
bersifat fleksibel, dan berorientasi 
ke masa depan 

 
 
 
 
 
 
 
 

KELEMAHAN (W) : 
1. Kurangnya mengakses literatur 

baru yang sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku 

2. Kemampuan sumberdaya 
manusia untuk mengikuti 
perubahan kurikulum masih 
kurang 

 

 
 
 
 
 
 
PELUANG (O) : 

1. Teknologi komunikasi via internet 
memberikan akses luas dalam 
mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

2. Menguatnya program nasional 
dalam bidang maritim sehingga 
berpeluang strategis menyusun 
kurikulum yang sesuai dengan 
arahan dan kebutuhan nasional di 
bidang industri maritim 

 

 
 
 
 
 
 
ANCAMAN (T) : 

1. Perubahan kebutuhan 
keterampilan di dunia kerja 
yang dinamis yang menuntut 
perubahan kurikulum lebih 
cepat lagi 

2. Standart kurikulum nasional 
yang selalu berubah-ubah 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 
1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan praktikum melalui updating 

materi dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 
2. Peningkatan keterlibatan stakeholders dalam proses evaluasi 

kurikulum 
3. Peningkatan kapasistas SAP pada tiap mata kuliah agar respon 

terhadap perkembangan IPTEK. 
4. Pengelolaan sarana dan prasarana praktikum secara terpadu 
5. Peningkatan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

dosen. 
6. Peningkatan kepedulian dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan-

kegiatan konsultasi akademik 
7. Peningkatan kompetensi lulusan dalam wawasan nasional dan 

internasional. 
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F. PEMBIAYAAN, SARANA PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI 

 

KEKUATAN (S): 
1. Telah memiliki SOP yang lengkap 

dalam pemanfaatan sarana 
prasarana dan sistem informasi di 
tingkat prodi 

2. Pembiayaan berdasarkan skala 
prioritas 

3. Memiliki sarana dan prasarana 
yang memadai dan sesuai dengan 
standart 

 
 
 
 
 
 
 

KELEMAHAN (W) : 
1. Ketergantungan pembiayaan 

terhadap APBN 
2. Sarana dan prasarana yang 

ada belum terkelola secara baik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELUANG (O) : 

1. Peluang pembiayaan yang dapat 
diperoleh dari luar APBN melalui 
kerjasama sama dengan pihak 
luar 

2. Laboratorium yang sudah ada 
bepeluang untuk disertifikasi 
sehingga pengelolaannya dapat 
lebih profesional dan berpeluang 
dapat dimanfaatkan juga oleh 
industri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCAMAN (T) : 

1. Ancaman keamanan dan 
perlindungan terhadap asset 

2. Pemanfaatan yang tidak sesuai 
prosedur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 
1. Penyediaan sarana dan prasarana pratikum  
2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dan 

stakeholders bagi ketersediaan sarana dan prasarana yang 
memadai. 

3. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian 
masyarakat untuk menggali sumber pendanaan non 
konvensional. 

4. Peningkatan jejaring dengan stakeholders 
5. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan 
6. Penambahan jumlah dan upgrading komputer yang 

terkoneksi dengan jaringan UTM 
7. Peningkatan kualitas staf dalam pemanfaatan sistem 

informasi 
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G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN 
KERJASAMA 

 
KEKUATAN (S): 

1. Mahasiswa dan alumni telah 
terlibat dalam kegiatan penelitian 
dan pengabdian masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen 

2. Pengabdian masyarakat telah 
disesuaikan dengan kebutuhan 
serta permasalahan yang ada di 
masyarakat 

3. Banyaknya publikasi karya ilmiah 
nasional dan sebagian 
internasional 

 
 

KELEMAHAN (W) : 
1. Masih terbatasnya variasi dan 

aplikasi penelitian yang 
dilakukan oleh dosen PS IKL 
UTM. 

2. Belum dirasakan manfaat 
kerjasama secara signifikan. 

3. Beberapa kerjasama antara 
Program Studi Ilmu Kelautan 
dan Instansi belum ada 
mekanisme monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan 
kerjasama 

4. Masih minimnya publikasi 
ilmiah dosen dalam jurnal 
internasional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELUANG (O) : 

1. Terbukanya kesempatan 
kerjasama penelitian dan 
pengabdian masyarakat dengan 
berbagai instansi, baik di dalam 
maupun luar negeri 

2. Banyak kesempatan 
mempublikasikan hasil penelitian 
baik nasional dan internasional 

3. Adanya peluang pembiayaan 
penelitian dan publikasi dari 
Kemenristekdikti secara 
berkelanjutan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCAMAN (T) : 

1. Kecepatan perubahan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
secara global menuntut lebih 
adaptif dan meningkatkan 
kemampuan kita agar tidak 
tergerus 

2. Pemangkasan APBN di bidang 
penelitian  

 

 
 
 

 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 
1. Peningkatan kemampuan dosen dalam penyusunan proposal 

kompetitif 
2. Peningkatan kemampuan dosen untuk mempublikasikan hasil 

penelitian dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan 
internasional. 

3. Evaluasi karya ilmiah dosen menuju kelayakan untuk dimuat di 
jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional, seperti 
substansi dan urgensi, kebaharuan, struktur, bahasa, tata 
kalimat, konsistensi, dan bahan yang dirujuk. 

4. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat. 
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2.2 ANALISIS SWOT DAN PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN 

 
KOMPONEN A.  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI 
PENCAPAIAN 
 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

KEKUATAN (S) 
1. Visi dan misi telah 

jelas dan terukur 
serta selaras 
dengan visi dan misi 
fakultas maupun 
universitas 

2. Penyusunan visi dan 
misi telah 
mempertimbangkan 
masukan dari 
seluruh stakeholder 
yang ada 

3. Strategi 
pencapaiannya telah 
meliputi tri dharma 
perguruan tinggi 

 

KELEMAHAN (W) 
1. Kualifikasi dosen 

masih rendah dari 
sisi jabatan 
fungsional 
menyebabkan 
dalam pencapaian 
visi misi dan tujuan 
tidak cepat 

2. Dalam pencapaian 
visi, misi, tujuan dan 
sasaran lemah 
dalam kinerja dan 
pengembangan 
jejaring terutama 
dalam penelitian. 

 

PELUANG (O) 
1. Meningkatnya 

kepercayaan instansi 
baik pemerintah 
maupun swasta 
dalam penjalinan 
kerjasama dengan 
PS IKL UTM 

2. Madura menjadi 
target sasaran 
program nasional 
untuk mewujudkan 
swasembada garam 
nasional. 

3. Perkembangan 
industrialisasi di 
Madura pasca 
Suramadu 

 

1. Penguatan dan 
peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas kerjasama 
beserta tindak 
lanjutnya berbasis 
manfaat 

2. Memperkuat 
realisasi visi dan 
misi prodi dalam 
pengembangan ilmu 
dan teknologi di 
bidang garam 

1. Pembuatan dan 
perbaikan sistem 
data based angka 
kredit dosen (sistem 
kepegawaian)  

2. Penguatan dan 
perluasan jejaring 
dalam bidang 
penelitian untuk 
memperkuat kinerja 
dan 
pengembangannya  

ANCAMAN (T) 
1. Regulasi pemerintah 

yang sering berubah-
rubah (Perundang-
undangan sistem 
pendidikan) 

 

1. Pelibatan 
stakeholders terutama 
user dalam 
penyusunan, 
pelaksanaan dan 
evaluasi visi, misi dan 
tujuan PS IKL UTM 

1. Meningkatkan jumlah 
dosen yang memiliki 
jabatan Lektor 
Kepala dan Guru 
Besar 
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KOMPONEN B.  TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN 
DAN PENJAMINAN MUTU 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

KEKUATAN (S) 
1. Kepemimpinan PS IKL 

UTM telah berjalan 
efektif 

2. Telah terbentuk 
sistem penjaminan 
mutu di tingkat 
program studi 

3. Perencanaan program 
telah sesuai dengan 
visi dan misi yang 
ditetapkan 

 

KELEMAHAN (W) 
1. Sistem pengelolaan 

prodi masih kurang 
mandiri 

2. Pelaksanaan sistem 
penjaminan mutu di 
tingkat program studi 
masih belum 
maksimal 

3. Anggaran yang 
minim sehingga 
dalam penyusunan 
program tidak bisa 
maksimal 

 

PELUANG (O) 
1. Akses informasi 

mengenai sistem 
penjaminan mutu 
terbuka lebar dengan 
adanya teknologi 
informasi 

2. Kegiatan FK2TPKI 
yang aktif dalam 
mendiseminasikan 
informasi 
pengembangan 
program studi 

 

1. Menjalankan sistem 
penjaminan mutu 
prodi dengan 
memanfaatkan 
teknologi sistem 
informasi 

2. Memanfaatkan 
FK2TPKI dalam 
perencanaan dan 
pengembangan 
program studi 

1. Membangun dan 
memanfaatkan 
sistem informasi 
dalam mengelola 
program studi 

2. Meningkatkan peran 
strategis prodi 
sehingga nilai 
anggaran dapat 
ditingkatkan 

ANCAMAN (T) 
1. Pelaksanaan tata 

pamong yang tidak 
sesuai dengan OTK 
yang ada 

2. Intervensi 
kepentingan dari luar 
yang merugikan 
dalam pengelolaan 
program studi 

 
 

1. Manjalankan fungsi 
kepemimpinan, 
sistem penjaminan 
mutu sesuai dengan 
OTK dan peraturan 
yang berlaku  

2. Melakukan 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 
evaluasi diri setiap 
tahun secara 
kontinyu. 

1. Melaksanakan dan 
menjalankan fungsi 
pengawasan SOP 
Penjaminan mutu 
prodi yang sudah ada 
secara optimal 
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KOMPONEN C.  MAHASISWA DAN LULUSAN 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

KEKUATAN (S) 
1. Keikutsertaan 

mahasiswa dalam 
beberapa kompetisi 
yang bersifat 
nasional 

2. Pelibatan mahasiswa 
dalam penelitian dan 
pengabdian pada 
masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen 

3. Lulusan PS IKL UTM 
mempunyai 
kompetensi 
akademik yang 
bagus dengan 
kelulusan dengan 
IPK yang cukup 
tinggi. Begitu hal 
dengan kompetensi 
dengan dunia kerja 
yang ada, dimana 
sebagian besar 
lulusan PS IKL UTM 
bekerja sesuai 
dengan latar 
belakang 
pengetahuan yang 
dipelajari di PS IKL 
UTM dan sebagian 
besar lulusan 
mendapatkan 
apresiasi dengan gaji 
pertama yang tinggi 
dan waktu tunggu 
untuk mendapatkan 
pekerjaan yang 
pendek. 

KELEMAHAN (W) 
1. Sebagian besar 

mahasiswa 
merupakan golongan 
ekonomi menengah 
ke bawah 

2. Kemampuan 
perguruan tinggi 
lemah dalam 
mengadopsi teknologi 

3. Ada beberapa 
lulusan/alumni belum 
terlacak dengan baik. 

 

PELUANG (O) 
1. Terserapnya lulusan 

PS IKL di dunia kerja 
yang lebih besar 

2. Adanya dana-dana 
pengembangan 
kreativitas 
mahasiswa, riset dari 
Dikti dan instansi 
swasta 

3. Banyaknya 
penawaran beasiswa 
dari luar institusi bagi 

1. Meningkatkan 
serapan lulusan di 
dunia kerja sesuai 
dengan komptensi 
lulusan dengan 
membangun dan 
memperluas 
komunikasi serta 
kerjasama dengan 
user/perusahaan 

2. Peningkatan 
kuantitas dan kualitas 
mahasiswa yang 

1. Meningkatkan jumlah 
mahasiswa yang 
mendapatkan 
beasiswa 

2. Meningkatkan daya 
saing dalam 
memperoleh dana 
hibah pengembangan 
teknologi baik dari 
pemerintah maupun 
swasta 

3. Pemanfaatan Sistem 
Informasi dan 
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mahasiswa 
berprestasi, aktifis 
dan mahasiswa tidak 
mampu 

 

terlibat dalam 
kompetisi nasional 
serta kegiatan 
penelitian atau 
pengabdian program 
studi 

jaringan dalam 
melacak para alumni 
dengan baik 

ANCAMAN (T) 
1. Semakin tingginya 

tingkat persaingan 
lulusan dalam 
memperoleh 
pekerjaan 

2. Perkembangan 
teknologi sangat 
pesat mendahului 
kemampuan 
perguruan tinggi 
dalam mengadopsi 
teknologi 

3. Menurunnya minat 
calon mahasiswa  

 

1. Meningkatkan 
kualitas mahasiswa 
dalam upaya 
peningkatan serapan 
lulusan di dunia kerja 
sesuai dengan 
kompetensinya 

  

1. Meningkatkan 
peran prodi dalam 
mengadopsi dan 
mengembangkan 
iptek di bidang 
kelautan 

2. Menguatkan fungsi 
ikatan alumni dalam 
mengenalkan peran 
dan fungsi prodi ke 
masyarakat 
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KOMPONEN D.  SUMBERDAYA MANUSIA 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

KEKUATAN (S) 
1. Seluruh dosen sudah 

tersertifikasi tenaga 
pendidik 

2. Pendidikan dan 
pengembangan dosen 
dan pranata 
laboratorium 
berlangsung kontinyu 
dengan 
mengikutsertakan 
pada seminar, semi-
loka/simposium, 
kursus singkat, 
magang/pelatihan, 
maupun studi lanjut; 
minimal pada tingkat 
nasional 

 

KELEMAHAN (W) 
1. Jabatan fungsional 

yang agak lambat 
sehingga masih 
didominasi Lektor di 
PS IKL UTM 

2. Rasio dosen dengan 
mahasiswa dalam 
kategori cukup baik 
(1:26) 

3. Masih minimnya 
publikasi dosen pada 
jurnal internasional. 

4. Keterbatasan bantuan 
dana publikasi, 
keikutsertaan seminar, 
lokakarya dan 
pelatihan profesi serta 
keahlian bagi tenaga 
pengajar dan tenaga 
kependidikan 

PELUANG (O) 
1. Tersedianya program 

beasiswa DIKTI untuk 
studi lanjut, baik dalam 
negeri maupun luar 
negeri 

2. UU 14/2005 tentang 
Guru dan Dosen, akan 
mendorong dosen 
sebagai seorang 
pendidik yang 
profesional, dan 
mempunyai komitmen 
untuk meningkatkan 
mutu pendidikan 

3. Terbukanya 
kesempatan mengikuti 
seminar, lokakarya, 
pelatihan dan 
keikutsertaan organisasi 
ilmiah 

1. Peningkatan kualitas 
profesionalisme dosen 
dan PLP dengan 
mengikuti pelatihan,  
workshop, lokakarya, 
seminar dan 
organisasi ilmiah 

 

1. Penambahan 
kuantitas dosen yang 
kompeten 

2. Pengelolaan usulan 
jabatan fungsional 
secara profesional  

3. Peningkatan anggaran 
publikasi pada jurnal 
internasional 

ANCAMAN (T) 
1. Maratorium rekruitmen 

tenaga pendidikan 
2. Dengan globalisasi 

maka human 
movement akan 
semakin mudah dan 
bebas. 

1. Program Reward bagi 
tenaga pendidik yang 
berprestasi 

1. Peningkatan kuantitas 
dosen dengan Jabatan 
Lektor Kepala dan 
Guru Besar 
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KOMPONEN E.  KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA 
AKADEMIK 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

KEKUATAN (S) 
1. Kurikulum sangat 

relevan dengan jati diri, 
visi, misi, sasaran, dan 
tujuan PS IKL UTM, dan 
tercakup didalamnya 
wawasan pengetahuan 
yang menjawab tuntutan 
dan kebutuhan masa kini 
dan masa mendatang 
yang menjamin kualitas 
lulusan dapat 
dipertanggungjawabkan 

2. Terdapat 
matakuliah pilihan 
sesuai dengan bidang 
minat/konsentrasi yang 
membuka peluang bagi 
mahasiswa untuk 
mengembangkan 
minatnya 

3. Kurikulum yang 
diberlakukan sekarang 
merupakan hasil 
peninjauan dan revisi 
yang matang dari tim 
penyusunan kurikulum 
PS IKL UTM yang telah 
disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat, 
bersifat fleksibel, dan 
berorientasi ke masa 
depan 

 

KELEMAHAN (W) 
1. Kurangnya 

mengakses literatur 
baru yang sesuai 
dengan kurikulum 
yang berlaku 

2. Kemampuan 
sumberdaya manusia 
untuk mengikuti 
perubahan kurikulum 
masih kurang 

 

PELUANG (O) 
1. Teknologi 

komunikasi via internet 
memberikan akses luas 
dalam mengikuti 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi 

2. Menguatnya 
program nasional 
dalam bidang maritim 
sehingga berpeluang 
strategis menyusun 
kurikulum yang sesuai 
dengan arahan dan 

1. Peningkatan 
pemanfaatan teknologi 
sistem informasi dalam 
penyusunan kurikulum 
dan proses 
pembelajaran 

2. Inovasi 
pembelajaran dalam 
realisasi kurikulum yang 
fleksibel dan berorientasi 
ke masa depan 

1. Penguatan akses 
literatur baru dalam 
proses pembelajaran 
di prodi 

2. Meningkatkan 
kemampuan Dosen 
dalam mengikuti 
perkembangan iptek 
dengan mengikuti 
pelatihan/workshop 
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kebutuhan nasional di 
bidang industri maritim 

ANCAMAN (T) 
1. Perubahan 

kebutuhan 
keterampilan di dunia 
kerja yang dinamis 
yang menuntut 
perubahan kurikulum 
lebih cepat lagi 

2. Standar kurikulum 
nasional yang selalu 
berubah-ubah 

1. Peningkatan kualitas 
SDM dalam menyikapi 
dinamika dunia kerja 
 

1. Penguatan SDM 
dalam mengakses 
referensi terbaru 
dalam 
pengembangan ilmu 
dan teknologi yang 
sangat cepat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAN-PT: Evaluasi-diri Program Studi Ilmu Kelautan UTM, 2017 

 
111 

KOMPONEN F.  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM 
INFORMASI 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

KEKUATAN (S) 
1. Telah memiliki 

SOP yang lengkap 
dalam pemanfaatan 
sarana prasarana dan 
sistem informasi di 
tingkat prodi 

2. Pembiayaan 
berdasarkan skala 
prioritas 

3. Memiliki sarana 
dan prasarana yang 
memadai dan sesuai 
dengan standar 

 

KELEMAHAN (W) 
1. Ketergantungan 

pembiayaan 
terhadap APBN 

2. Sarana dan 
prasarana yang ada 
belum terkelola 
secara baik 

 

PELUANG (O) 
1. Peluang 

pembiayaan yang dapat 
diperoleh dari luar 
APBN melalui 
kerjasama sama 
dengan pihak luar 

2. Laboratorium 
yang sudah ada 
bepeluang untuk 
disertifikasi sehingga 
pengelolaannya dapat 
lebih profesional dan 
berpeluang dapat 
dimanfaatkan juga oleh 
industri. 

1. Peningkatan 
jumlah dana di luar 
APBN yang diperoleh 
dari kerjasama dengan 
pihak luar 

2. Penguatan 
kuantitas dan kualitas 
SDM PLP dan sarana 
prasarana dengan 
tujuan untuk sertifikasi 
Laboratorium 

1. Peningkatan kualitas 
dan profesionalitas 
pengelolaan sarana 
dan prasarana 

2. Penguatan dan 
perluasan fungsi 
Laboratorium untuk 
mengga;li sumberdana 
dari luar 

ANCAMAN (T) 
1. Ancaman keamanan 

dan perlindungan 
terhadap asset 

2. Pemanfaatan yang 
tidak sesuai prosedur 

 

1. Meningkatkan 
keamanan aset Prodi 
dengan menjalankan 
SOP secara benar 
sehingga kehilangan 
maupun kerusakan 
sarana prasarana tidak 
terjadi 

 

1. Mengurangi 
ketergantungan 
pembiayaan terhadap 
APBN dengan 
profesionalisme 
Laboratorium 

2. Peningkatan tingkat 
pemanfaatan sarana 
prasarana Lab untuk 
pendapatan biaya 
diluar APBN 
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KOMPONEN G.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

KEKUATAN (S) 
1. Mahasiswa dan 

alumni telah terlibat 
dalam kegiatan 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen 

2. Pengabdian 
masyarakat telah 
disesuaikan dengan 
kebutuhan serta 
permasalahan yang 
ada di masyarakat 

3. Banyaknya publikasi 
karya ilmiah nasional 
dan sebagian 
internasional 

 

KELEMAHAN (W) 
1. Masih terbatasnya 

variasi dan aplikasi 
penelitian yang 
dilakukan oleh dosen 
PS IKL UTM. 

2. Belum dirasakan 
manfaat kerjasama 
secara signifikan. 

3. Beberapa kerjasama 
antara PS IKL UTM 
dan Instansi belum 
ada mekanisme 
monitoring dan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan 
kerjasama 

4. Masih minimnya 
publikasi ilmiah dosen 
dalam jurnal 
internasional 

PELUANG (O) 
1. Terbukanya 

kesempatan kerjasama 
penelitian dan 
pengabdian masyarakat 
dengan berbagai 
instansi, baik di dalam 
maupun luar negeri 

2. Banyak 
kesempatan 
mempublikasikan hasil 
penelitian baik nasional 
dan internasional 

3. Adanya peluang 
pembiayaan penelitian 
dan publikasi dari 
Kemenristekdikti secara 
berkelanjutan 

1. Meningkatkan 
kuantitas dan kualitas 
kerjasama di bidang 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat baik di 
dalam negeri maupun 
luar negeri 

2. Peningkatan jumlah 
publikasi di jurnal 
nasional terkakreditasi 
dan jurnal 
internasioanl 

  

1. Peningkatan 
fungsi prodi dalam 
monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
kerjasama sehingga 
dapat dirasakan 
manfaatnya 

2. Peningkatan 
jumlah publikasi ilmiah 
dosen di jurnal 
internasional 

ANCAMAN (T) 
1. Kecepatan perubahan 

ilmu pengetahuan dan 
teknologi secara global 
menuntut lebih adaptif 
dan meningkatkan 
kemampuan kita agar 
tidak tergerus 

2. Pemangkasan APBN di 
bidang penelitian 

1. Peningkatan jumlah 
mahasiswa dan 
lulusan yang terlibat 
dalam penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat  

1. Peningkatan variasi 
dan aplikasi penelitian 
yang dilakukan oleh 
dosen PS IKL UTM 
yang dibiayai dari luar 
APBN  
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