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I. PENDAHULUAN 

 

 Program sarjana perikanan Jurusan/Program Studi Budidaya Perairan pada 

Fakultas Perikanan dan Kelautan dirancang untuk memenuhi kebutuhan betapa pentingnya 

industri budidaya ikan baik industri budidayaperairan tawar (freshwater aquaculture) serta 

budidaya pantai dan laut (marine and coastal aquaculture) sebagai suatu sumber 

pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. Perkembangan industri budidaya ikan yang 

cukup pesat di belahan dunia dalam dua dekade belakangan akan memerlukan sumberdaya 

manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuakultur. Untuk 

menjawab tantangan ini, Jurusan Budidaya Perairan merasa perlu menyiapkan lulusannya 

melalui kurikulum yang dinamis, sehingga diharapkan lulusan yang dihasilkan oleh 

Jurusan Budidaya Perairan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepemimpinan yang 

mampu bersaing untuk mengisi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor terkait dengan 

aktifitas dunia pelayanan, penelitian, konsultan/penyuluhan, produksi dan konservasi. 

Kurikulum merupakan rancangan keseluruhan dari kegiatan pembelajaran 

mahasiswa sebagai pedoman program studi dalam merencanakan, melaksanakan, 

memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. 

Mengacu pada  Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di 

perguruan tinggi. 

Kurikulum yang dirancang untuk diterapkan di perguruan tinggi berisikan 

keterangan atau penjelasan yang mencakup kompetensi lulusan dalam pengembangan 

bidang ilmu, tingkat pemahaman tentang bidang ilmunya, kemampuan 

mengkomunikasikan hasil pemikiran dan karyanya secara lisan dan tertulis, kemampuan 

menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam kawasan keahliannya untuk 

menemukan jawaban dan atau memecahkan masalah kompleks termasuk yang 

memerlukan pendekatan lintas disiplin ilmu. 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait dengan penyusunan kurikulum di 

perguruan tinggi yaitu Kepmen No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Keputusan ini 

diberlakukan untuk menggantikan Kepmendikbud No. 056/U/1994. Kurikulum menurut 
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Kepmen No. 232/U/2000 meliputi kurikulum inti dan kurikulum institusional.  Kurikulum 

inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu 

program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. 

Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian; kelompok 

mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan 

dan keterampilan; keahlian berkarya; sikap berperilaku dalam berkarya; dan cara 

berkehidupan bermasyarakat; sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta 

didik dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum institusional merupakan 

sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan 

tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun 

dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan 

tinggi yang bersangkutan. Kurikulum inti perguruan tinggi mencakup kelima kelompok 

mata kuliah tersebut di atas, dengan persentase 40-80%.  Kurikulum institusional dapat 

mencakup keseluruhan atau sebagian dari kelima kelompok mata kuliah tersebut. 

Berdasarkan ketentuan Kepmen No. 232/U/2000, Menteri Pendidikan Nasional 

mengeluarkan Keputusan No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.  

Keputusan ini ditujukan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan kurikulum inti. Pada 

Kepmen No. 045/U/2002 diperkenalkan istilah kompetensi, yaitu seperangkat tindakan 

cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

Disebutkan pula bahwa, kompetensi lulusan sebuah program studi meliputi: 1) kompetensi 

utama, 2) kompetensi pendukung, dan 3) kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut 

dengan kompetensi utama.  

Kurikulum Jurusan/Prodi Budidaya Perairan yang sedang berjalan sekarang ini 

adalah kurikulum tahun 2010 yang berbasis kompetensi (SK Rektor Nomor : 

537/UN.19/AK/2012). Kurikulum 2010 ini mulai diterapkan untuk mahasiswa 

Jurusan/Prodi Budidaya Perairan angkatan 2011. Kurikulum akan direvisi sekali dalam 

lima tahun, dengan kata lain kurikulum yang ada sekarang ini akan berakhir pada tahun 

2015, dan akan digantikan oleh kurikulum baru hasil revisi nantinya. Perlunya revisi 

kurikulum ini untuk mengikuti perkembangan globalisasi dewasa ini, permintaan stake 

holder, dan dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015. 

Diharapkan dengan kurikulum yang baru nanti, lulusan yang dihasilkan Jurusan/Prodi 

Akuakultur bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. 
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 Searah dengan pentingnya pengakuan kompetensi, pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI).  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan 

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman 

kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor.  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia telah menetapkan 

sembilan jenjang kualifikasi yang dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah 

sampai dengan jenjang 9 (sembilan) yang merupakan jenjang tertinggi.  Setiap level pada 

jenjang kualifikasi dapat diraih melalui jalur pendidikan formal, pelatihan kerja maupun 

pengalaman kerja.  Diberlakukannya KKNI menghendaki pendidikan formal untuk dapat 

menunjukkan akuntabilitasnya dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan strata yang 

diprogramkan. 

 Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Prodi 

Budidaya Perairan yang disusun merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara 

bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai 

sector, berdasarkan : 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia, 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 

Tinggi, 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Nomenklatur Program Studi, 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja, 

6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 76/UN19/AK/2012 tentang Peraturan 

Akademik Universitas Riau. 
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7. Hasil rumusan kurikulum Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan 

Indonesia (FP2TPKI), yang telah dilokakaryakan di Semarang (UNDIP) pada tanggal 

23 Oktober 2015.   

Perumusan kurikulum program studi Budidaya Perairan telah diawali melalui 

kegiatan focus group discussion yang dilakukan pada Workshop Perumusan Learning 

Outcomes dan Kurikulum Program Studi Budidaya Perairan/Perikanan Berdasarkan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  tanggal 

4 Juni 2015. Workshop ini melibatkan Program Studi Budidaya Perairan/Perikanan PT 

negeri dan swasta seluruh Indonesia. Pada workshop tersebut telah dirumuskan 

kompetensi/capaian pembelajaran/learning outcomes Program Studi (PS) Budidaya 

Perairan/Perikanan, selanjutnya focus group discussion (FGD) dilaksanakan di Bandung 

(UNPAD), tanggal 8 September 2015. Hasil kegiatan FGD ditindaklanjuti untuk 

penyusunan kurikulum melalui kegiatan workshop yang dilaksanakan pada 9 September 

2015. Hasil rumusan kurikulum telah dilokakaryakan di Semarang (UNDIP) pada tanggal 

23 Oktober 2015.  Kegiatan focus group discussion, workshop dan lokakarya melibatkan 

PT negeri dan swasta, pemerintah dan himpunan profesi. Selanjutnya hasil rumusan yang 

dihasilkan menjadi dasar untuk penyusunan Kurikulum berbasis KKNI seluruh Prodi 

Budidaya Perairan/Perikanan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

II. JURUSAN/PROGRAM STUDI SARJANA STRATA 1 BUDIDAYA PERAIRAN 

 

2.1. SEJARAH BERDIRINYA JURUSAN/PRODI BUDIDAYA PERAIRAN 

Jurusan/Prodi Budidaya Perairan bernaung di bawah Fakultas Perikanan dan 

Kelautan  Universitas Riau. Jurusan ini berdiri pada tahun 1980 dengan nama Budidaya 

Perikanan sampai akhir tahun 2002, kemudian berubah menjadi Jurusan Budidaya 

Perairan yang dikukuhkan melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional Nomor 57/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 13 Desember 2002. Jurusan 

Budidaya Perairan mempunyai satu Program Studi Budidaya Perairan. Perpanjangan izin 

penyelenggaraan Prodi berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 

6.592/D/T/K-N/2011.  

 

2.2. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN 

 Program Studi Budidaya Perairan FAPERIKA UR  telah menetapkan Visinya, 

yaitu ; Menjadi Program Studi yang Unggul & Bermartabat di Asia Tenggara Dalam 

Pengembangan Ikan Selais, Baung dan Patin (Sebatin) di Kawasan Perairan Rawa  2035. 

Visi yang telah dirumuskan Prodi Budidaya Perairan FAPERIKA UR merupakan  

tantangan yang harus dihadapi dan diwujudkan oleh segenap sivitas akademika. Visi harus 

dapat dinyatakan dalam pelaksanaan nyata dalam bentuk misi yaitu suatu bentuk 

pernyataan yang menggambarkan tujuan dan sasaran program studi yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu tertentu melalui pendekatan dan strategi yang  telah ditetapkan. Misi 

Prodi Budidaya Perairan FAPERIKA UR adalah : 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan 

lulusan dengan kompetensi tinggi  terutama dalam pengembangan Ikan Selais, Baung 

dan Patin (Sebatin) di Kawasan Perairan Rawa. 

2. Menyelenggarakan penelitian bermutu terutama dalam pengembangan Ikan Selais, 

Baung dan Patin (Sebatin) di Kawasan Perairan Rawa, untuk menyelesaikan masalah 

daerah dan nasional. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam pengembangan 

Ikan Selais, Baung dan Patin (Sebatin) di Kawasan Perairan Rawa, sebagai kontribusi 

akuakultur dalam pembangunan daerah dan nasional. 

Tujuan Program Studi Budidaya Perairan disusun dalam rangka  

mengimplementasikan visi dan misi Prodi agar menuju arah yang  benar dan tepat. Tujuan 

Prodi Budidaya Perairan FPIK UR adalah sebagai berikut : 
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1. Menghasilkan Lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Budidaya Perairan 

khususnya budidaya ikan Selais, Baung dan Patin di perairan rawa.  

2. Menghasilkan iptek Budidaya Perairan unggul yang dapat diaplikasikan dan 

dipublikasikan secara ilmiah. 

3. Menghasilkan sistem diseminasi iptek Budidaya Perairan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. 
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III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN JURUSAN/PRODI BUDIDAYA 

PERAIRAN BERDASARKAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL 

INDONESIA (KKNI) 

  

3.1. PROFIL KOMPETENSI LULUSAN MENGACU KEPADA KETERAMPILAN 

UMUM PROGRAM SARJANA STRATA 1 

 

Sebagai  turunan  dari  tujuan  Prodi Budidaya Perairan di atas, maka Profil lulusan 

Program Studi Budidaya Perairan adalah seorang ; 

1. Pembudidaya,  

2. Supervisor bidang perikanan, 

3. Pelaku usaha Budidaya Ikan. 

Kompetensi Program Studi Budidaya Perairan disusun berdasarkan hasil rumusan 

kurikulum Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia 

(FP2TPKI), yang telah dilokakaryakan di Semarang (UNDIP) pada tanggal 23 Oktober 

2015, maka Kompetensi Program Studi Budidaya Perairan adalah sebagai berikut ; 

A. Lingkup Kerja Berdasarkan Pengetahuan/Kognitif yang Dikuasai 

Memahami prinsip site selection dan mendesain wadah, produksi benih (termasuk 

domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, pengelolaan kualitas air, formulasi makanan ikan, 

serta identifikasi dan pengendalian hama dan penyakit. 

B. Aspek Kemampuan di Bidang Kerja  

a. Mampu mendesain dan membuat wadah. 

b. Mampu memproduksi benih (termasuk domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi. 

c. Mampu mengelola kualitas air. 

d. Mampu meramu makanan ikan. 

e. Mampu mengidentifikasi dan mengendalikan hama dan penyakit. 

C. Kemampuan Manajerial 

a. Mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bersikap 

komunikatif, dan inovatif. 

b. Mampu menginterpretasikan data dan memberikan berbagai alternatif solusi. 

c. Mampu menjalankan bisnis budidaya. 

d. Mampu menyampaikan informasi akuakultur secara jelas ke masyarakat. 

Masing-masing profil lulusan membutuhkan kompetensi yang berbeda, matrik 

Profil Lulusan dan Kompetensi Program Studi Budidaya Perairan FAPERIKA UR dapat 

dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 
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Tabel 1. Matrik Profil Lulusan dan Kompetensi Program Studi Budidaya Perairan 

FAPERIKA Universitas Riau 

PROFIL/ 

PERAN 

LULUSAN 

KOMPETENSI YANG SEHARUSNYA DIMILIKI 

KEMAMPUAN DI 

BIDANG KERJA 

LINGKUP KERJA 

BERDASARKAN 

PENGETAHUAN/ 

KOGNITIF YANG 

DIKUASAI 

KEMAMPUAN 

MANAJERIAL 

PEMBUDIDAYA Memahami prinsip site 

selection dan mendesain 

wadah, produksi benih 

(termasuk domestikasi) dan 

ikan ukuran konsumsi, 

pengelolaan kualitas air, 

formulasi makanan ikan, 

serta identifikasi dan 

pengendalian hama dan 

penyakit. 

  

SUPERVISOR 

BIDANG 

PERIKANAN 

 

 a. Mampu mendesain dan 

membuat wadah. 

b. Mampu memproduksi 

benih (termasuk 

domestikasi) dan ikan 

ukuran konsumsi. 

c. Mampu mengelola 

kualitas air. 

d. Mampu meramu 

makanan ikan. 

e. Mampu 

mengidentifikasi dan 

mengendalikan hama 

dan penyakit. 

 

PELAKU USAHA 

BUDIDAYA 

  a. Mampu bekerjasama 

dan menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, 

bersikap komunikatif, 

dan inovatif. 

b. Mampu 

menginterpretasikan 

data dan memberikan 

berbagai alternatif 

solusi. 

c. Mampu menjalankan 

bisnis budidaya. 

d. Mampu menyampaikan 

informasi akuakultur 

secara jelas ke 

masyarakat. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 

2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan 

Tinggi, maka lulusan Strata 1 Prodi Budidaya Perairan bergelar “Sarjana Budidaya 

Perairan (S.Pi.)”. 
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3.2. STRATEGI PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN SESUAI DENGAN 

BIDANG KAJIAN 

 

Strategi pencapaian kompetensi berdasarkan profil lulusan Program Studi Sarjana 

Strata 1 Budidaya Perairan Universitas Riau dapat dilihat pada Tabel 2 berikut : 

 

Tabel 2. Strategi pencapaian kompetensi berdasarkan profil lulusan Program Studi Strata 1 

Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Riau 

 

 

 

Strategi Pencapaian 

a. Melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang budidaya 

perairan (mendesain wadah, produksi benih (termasuk domestikasi) dan ikan ukuran 

konsumsi, pengelolaan kualitas air, formulasi makanan ikan, serta identifikasi dan 

pengendalikan hama dan penyakit) melalui perkuliahan, penelitian dan pelatihan. 

b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan  dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

menulis serta mempublikasikan hasil penelitian di bidang  budidaya perairan 

(mendesain wadah, produksi benih (termasuk domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, 

pengelolaan kualitas air, formulasi makanan ikan, serta identifikasi dan pengendalikan 

hama dan penyakit). 

c.  Memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menerapkan hasil 

penelitian, perkuliahan dan pelatihan di bidang  budidaya perairan (mendesain 

wadah, produksi benih (termasuk domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, 

pengelolaan kualitas air, formulasi makanan ikan, serta identifikasi dan 

pengendalikan hama dan penyakit). 

  Memberikan pengetahuan, keterampilan dan kerjasama dalam mengembangkan 

peta jalan penelitian di bidang  budidaya (mendesain wadah, produksi benih 

(termasuk domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, pengelolaan kualitas air, 

formulasi makanan ikan, serta identifikasi dan pengendalikan hama dan penyakit).  

  Memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengembangkan 

kemampuan memberikan solusi dalam bentuk argumentasi dan tulisan ilmiah di 

bidang  budidaya perairan (mendesain wadah, produksi benih (termasuk 

domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, pengelolaan kualitas air, formulasi 

makanan ikan, serta identifikasi dan pengendalikan hama dan penyakit).  

  Memberikan pengetahuan dan keterampilan leadership yang berkarakter di bidang   
budidaya perairan (mendesain wadah, produksi benih (termasuk domestikasi) dan 

ikan ukuran konsumsi, pengelolaan kualitas air, formulasi makanan ikan, serta 

identifikasi dan pengendalikan hama dan penyakit).  

  Menyediakan sarana prasarana komunikasi dan IT dalam mengembangkan  

pengetahuan di bidang budidaya perairan (mendesain wadah, produksi benih 

(termasuk domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, pengelolaan kualitas air, 

formulasi makanan ikan, serta identifikasi dan pengendalikan hama dan penyakit).  

  Menyediakan sarana prasarana komunikasi dan IT dalam proses sitasi jurnal 

penelitian di bidang budidaya perairan (mendesain wadah, produksi benih 

(termasuk domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, pengelolaan kualitas air, 

formulasi makanan ikan, serta identifikasi dan pengendalikan hama dan penyakit).  
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IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) 

PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN 

 

4.1. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) PROGRAM STUDI 

BUDIDAYA PERAIRAN  

 

 Capaian Pembelajaran (learning outcomes) adalah internasilisasi dan akumulasi 

ilmu pengetahuan (science), pengetahuan (knowledge), pengetahuan praktis (know how), 

ketrampilan (skills), afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang 

terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman 

kerja. Deskripsi kualifikasi KKNI menjabarkan capaian pembelajaran pada lingkup 

program studi yang berlaku secara umum dan lebih rinci di tingkat nasional.  Selanjutnya 

akan dijabarkan learning outcomes pada kurikulum program studi budidaya perairan di 

perguruan tinggi dan penjabaran learning outcomes dari mata kuliah-mata kuliah. 

Kerangka kualifikasi nasional Indonesia telah memberikan rambu-rambu bagi program 

studi Budidaya Perairan dalam menyusun learning outcomes, yaitu seperti terlihat pada 

Tabel 3 berikut ini.  

Tabel 3. Pencapaian  kompetensi  berdasarkan  Learning Outcomes yang mengacu pada 

Standar KKNI 

Parameter Deskripsi 
Unsur-Unsur 

Deskripsi 
Learning Outcomes 

Kemampuan di 

bidang kerja 

Mampu melakukan Kemampuan di bidang 

kerja terkait 

Mampu  mengaplikasikan bidang 

budidaya perairan, memanfaatkan 

kaidah-kaidah ilmu teknologi, 

dan/atau seni dalam penyelesaian 

permasalahan di bidang aplikasi 

budidaya perairan. 

Dengan metode Interaksi proses, alat, 

dan bahan 

Menguasai prinsip site selection 

dan tata kelola wadah budidaya, 

prinsip dan teknik 

pengembangbiakan dan 

pembesaran ikan, pengelolaan 

kualitas air, identifikasi dan 

pengendalian hama dan penyakit, 

produksi pakan alami, penyusunan 

formulasi dan pengelolaan 

pemberian pakan, dan wirausaha. 

Menunjukkan hasil Deskripsi kualitas hasil Mampu mengidentifikasi, 

menganalisis dan 

menginterpretasikan 

permasalahan di bidang budidaya 

perairan dan memberikan 

petunjuk dalam memilih berbagai 

alternatif solusi. 

Dalam kondisi Standar proses dan hasil 

kerja 

Mampu bekerja sesuai standar 

operasional (SOP) budidaya 

perairan yang tersedia dan dengan 

bimbingan. 
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Parameter Deskripsi 
Unsur-Unsur 

Deskripsi 
Learning Outcomes 

Lingkup kerja 

berdasarkan 

pengetahuan yang 

dikuasai 

Menguasai 

pengetahuan 

 

Lingkup kajian dan 

cabang ilmu 

 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar budidaya perairan, genetika 

dan reproduksi ikan, penyakit dan 

kesehatan ikan, produksi pakan 

alami, nutrisi ikan, mikrobiologi 

akuatik, fisika kimia perairan, 

pengelolaan kualitas air, site 

selection dan desain wadah 

budidaya, serta menguasai 

pengelolaan industri perbenihan 

serta pembesaran ikan air rawa, 

payau, laut dan air tawar. 

untuk dapat 

melakukan 

Lingkup kerja Berperan sebagai penyuluh, 

quality control, supervisor, 

wirausaha, akuaskap, konsultan 

dan pelaksana proyek 

pembenihan, pendederan serta 

pembesaran ikan sampai 

berukuran konsumsi (termasuk 

ikan hias) dan formulator pakan 

buatan. 

Kemampuan 

manajerial 

Mampu mengelola  Tingkat manajerial Mampu melakukan supervisi, 

monitoring, dan evaluasi di dalam 

industri perbenihan, pendederan, 

pembesaran ikan, produksi pakan 

alami dan buatan, diagnosis dan 

pengendalian penyakit, dan 

pengelolaan kualitas air secara 

mandiri atau kelompok. 

dan memiliki sikap  Sikap khusus yang 

dipersyaratkan 

Mampu bekerjasama, 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan ilmiah dan pekerjaan 

budidaya perairan yang ada, 

bersikap terbuka, inovatif dan 

enterprenership. 

 

 

4.2. KETERKAITAN ANTARA PROFIL LULUSAN, KOMPETENSI, CAPAIAN 

PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES), BAHAN KAJIAN DAN MATA 

KULIAH PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN 

  Struktur kurikulum program studi terbangun dari bahan kajian-bahan kajian yang 

diperlukan untuk pencapaian profil lulusan yang diinginkan, kompetensi dan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) program studi.  Bahan kajian-bahan kajian tersebut 

akan membentuk mata kuliah-mata kuliah yang perlu diajarkan oleh program studi. 

Keterkaitan antara profil lulusan, kompetensi, capaian pembelajaran (learning outcomes) 

dengan  bahan kajian dan mata kuliah dari Program Studi Budidaya Perairan seperti 

terlihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Matriks Keterkaitan Profil Lulusan, Kompetensi, Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes), Bahan Kajian dan Mata Kuliah Program 

Studi Budidaya Perairan 

Profil Lulusan Kompetensi 
Capaian Pembelajaran 

(Learning Outcomes) 
Bahan Kajian Matakuliah 

PEMBUDIDAYA Memahami prinsip site 

selection dan mendesain 

wadah, produksi benih 

(termasuk domestikasi) 

dan ikan ukuran 

konsumsi, pengelolaan 

kualitas air, formulasi 

makanan ikan, serta 

identifikasi dan 

pengendalian hama dan 

penyakit. 

1. Mampu mengaplikasikan bidang 

budidaya perairan memanfaatkan 

kaidah-kaidah ilmu teknologi, 

dan/atau seni dalam penyelesaian 

permasalahan di bidang aplikasi 

budidaya perairan  

2. Menguasai prinsip site selection 

dan tata kelola wadah budidaya, 

prinsip dan teknik 

pengembangbiakan dan 

pembesaran ikan, pengelolaan 

kualitas air, identifikasi dan 

pengendalian hama dan penyakit, 

produksi pakan alami, 

penyusunan formulasi dan 

pengelolaan pemberian pakan, 

dan wirausaha 

3. Mampu mengidentifikasi, 

menganalisis dan 

menginterpretasikan 

permasalahan di bidang 

budidaya perairan dan 

memberikan petunjuk dalam 

memilih berbagai alternatif 

solusi. 

 

 

 

 

 

 

1. Site selection dan 

konstruksi wadah 

budidaya 

2. Reproduksi dan genetika 

ikan 

3. Nutrisi ikan 

4. Analisis dan  

pengelolaan kualitas air 

5. Kesehatan  ikan 

6. Produksi benih dan ikan 

ukuran konsumsi 

1. Akuakultur Enjinering 

2. Manajemen Budidaya Air Tawar, 

Payau dan Laut 

3. Ikan Hias dan Akuaskap 

4. Manajemen Akuakultur Rawa 

5. Manajemen Pembenihan Ikan 

6. Teknologi Pembenihan Ikan 

7. Fisiologi Reproduksi Ikan 

8. Dasar-dasar Genetika Ikan 

9. Dasar-dasar Bioteknologi Akuakultur 

10. Nutrisi Ikan 

11. Teknologi dan Manajemen Pemberian 

Pakan Ikan 

12. Budidaya Pakan Alami 

13. Manajemen Kualitas Air  

14. Parasit dan Penyakit Ikan 

15. Manajemen Kesehatan Ikan 

16. Planktonologi Air Tawar 

17. Nutrisi Larva Ikan 

18. Produktifitas Tanah Dasar 

19. Toksikologi Akuakultur 

20. Media Akuakultur 

21. Histopatologi Ikan 

22. Manajemen Tata Lingkungan 

Akuakultur 

23. Bahan dan Analisis Pakan Ikan 

24. Teknologi Formulasi Pakan Ikan 

25. Ilmu Karantina Ikan 

26. Rancangan Percobaan 

27. Metodologi Penelitian 

28. Seminar 

29. Skripsi 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

5 
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Profil Lulusan Kompetensi 
Capaian Pembelajaran 

(Learning Outcomes) 
Bahan Kajian Matakuliah 

SUPERVISOR 

BIDANG  

PERIKANAN 
 

a. Mampu mendesain dan 

membuat wadah. 

b. Mampu memproduksi 

benih (termasuk 

domestikasi) dan ikan 

ukuran konsumsi. 

c. Mampu mengelola 

kualitas air. 

d. Mampu meramu 

makanan ikan. 

e. Mampu 

mengidentifikasi dan 

mengendalikan hama 

dan penyakit.. 

4. Mampu bekerja sesuai standar 

operasional (SOP) budidaya 

perairan yang tersedia dan 

dengan bimbingan.  

5. Menguasai pengetahuan dasar-

dasar budidaya perairan, 

genetika dan reproduksi ikan, 

penyakit dan kesehatan ikan, 

produksi pakan alami, nutrisi 

ikan, mikrobiologi akuatik, fisika 

kimia perairan, pengelolaan 

kualitas air, site selection dan 

desain wadah budidaya, serta 

menguasai pengelolaan industri 

perbenihan serta pembesaran 

ikan air payau, laut ,dan air 

tawar.  

 

Prinsip-prinsip Dasar : 

1. Akuakultur 

2. Manajemen Sumberdaya 

Perairan 

3. Tekhnologi Hasil 

Perairan 

4. Ilmu Kelautan 

5. Pengelolaan Sumberdaya 

Perairan 

6. Sosial Ekonomi 

Perikanan 

30. Biologi Umum  

31. Matematika  

32. Pengantar Imu Perairan  

33. Kimia Dasar  

34. Dasar-dasar Akuakultur 

35. Dasar-dasar Mikrobiologi Air 

36. Fisika Perairan 

37. Statistika  

38. Avertebrata Air  

39. Ikhtiologi  

40. Ekologi Perairan  

41. Pengantar Oceanografi 

42. Biologi Perikanan  

43. Dasar-dasar Penangkapan Ikan  

44. Widya selam  

45. Dasar-dasar Teknologi Hasil 

Perikanan 

46. Limnologi 

47. Fisiologi Hewan Air  

48. Dinamika Populasi  

49. Bahasa Inggeris  

50. Bahasa Inggeris Jurusan 

51. Analisis Penyakit Ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

2 

2 

2 



14 
 

Profil Lulusan Kompetensi 
Capaian Pembelajaran 

(Learning Outcomes) 
Bahan Kajian Matakuliah 

PELAKU 

USAHA 

BUDIDAYA 

Mampu bekerjasama dan 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, bersikap 

komunikatif, dan inovatif; 

menginterpretasikan data 

dan memberikan berbagai 

alternatif solusi ; 

menjalankan bisnis 

budidaya dan 

menyampaikan informasi 

akuakultur secara jelas ke 

masyarakat. 

6. Berperan sebagai penyuluh, 

quality control, supervisor, 

wirausaha, akuaskap, konsultan 

dan pelaksana proyek 

pembenihan, pendederan serta 

pembesaran ikan sampai 

berukuran konsumsi (termasuk 

ikan hias) dan formulator pakan 

buatan. 

7. Mampu melakukan supervisi, 

monitoring, dan evaluasi di 

dalam industri perbenihan, 

pendederan, pembesaran ikan, 

produksi pakan alami dan 

buatan, diagnosis dan 

pengendalian penyakit, dan 

pengelolaan kualitas air secara 

mandiri atau kelompok. 

8. Mampu bekerjasama, 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan ilmiah dan pekerjaan 

budidaya perairan yang ada, 

bersikap terbuka, inovatif dan 

enterprenership. 

1. Manajemen 

2. Wirausaha  

3. Industri 

52. Pendidikan Agama 

53. Bahasa Indonesia 

54. Pendidikan Kewarganegaraan 

55. Pancasila 

56. Dasar-dasar Manajemen 

57. Pengantar Ilmu Ekonomi 

58. Pengantar Sosiologi 

59. Kewirausahaan 

60. Pengantar Sistem Informasi 

61. Bisnis Akuakultur 

62. Capita Selecta 

63. Akuakultur Perkotaan 

64. Penyuluhan dan Komunikasi 

Perikanan 

65. Praktek Magang 

66. Kuliah Kerja Nyata 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

 

3 

4 
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V. STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN  

DI JURUSAN/PRODI BUDIDAYA PERAIRAN  

 

 

5.1.STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA 

PERAIRAN  
 

Pasal 8 Permendikbud Nomor 49/2014 menyatakan bahwa standar isi 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keleluasaan materi 

pembelajaran, yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.  Tingkat kedalaman dan 

keleluasaan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan mengacu kepada 

deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI.  Tingkat kedalaman dan keleluasaan 

materi pembelajaran untuk program sarjana adalah paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis 

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.  

Kesepakatan FP2TPKI memaknai bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu 

secara umum adalah bidang ilmu terkait fakultas yaitu perikanan dan kelautan, sementara 

itu bagian khusus adalah pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing program 

studi. Standar minimal yang harus dimiliki lulusan Prodi Budidaya Perairan terkait dengan 

kompetensinya, yaitu : 

5.1.1. Kemampuan Bidang Kerja 

1. Site selection dan konstruksi wadah. 

2. Reproduksi dan genetika ikan. 

3. Nutrisi ikan. 

4. Analisis dan pengelolaan kualitas air. 

5. Kesehatan ikan. 

6. Produksi benih dan ikan ukuran konsumsi. 

5.1.2. Penguasaan Ilmu 

1. Fisika-kimia dan pengelolaan kualitas air. 

2. Enjinering wadah budidaya. 

3. Fisiologi reproduksi. 

4. Genetika dan pemuliaan ikan. 

5. Formulasi pakan. 

6. Produksi dan pengayaan pakan alami. 

7. Mikrobiologi untuk pengendalian kesehatan ikan, kualitas pakan, dan lingkungan 

budidaya. 
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8. Identifikasi penyakit. 

9. Pengendalian penyakit ikan. 

10. Produksi benih dan ikan ukuran konsumsi serta pemasarannya. 

5.1.3. Kemampuan Manajerial 

1. Pengolahan data. 

2. Komunikasi. 

3. Akuabisnis. 

4. Pengelolaan budidaya. 

 

5.2. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang 

kriteria dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Pasal 25 

Permendikbud No. 49/2014). Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

pendidik.  Kualifikasi akademik dosen paling rendah magister atau magister terapan dan 

dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 

berkualifikasi paling rendah setara delapan (jenjang kualifikasi 8) KKNI.    

Beban kerja dosen minimal setara dengan 12 SKS.  Beban kerja meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi 

proses pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; pengabdian pada 

masyarakat; pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang. Dosen terdiri atas 

dosen tetap dan tidak tetap.  Jumlah dosen tetap di suatu PT minimal 75% dari seluruh 

dosen.  Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan 

tugas pembelajaran pada program studi paling sedikit enam orang. Tenaga kependidikan 

minimal memiliki kualifikasi akademik Diploma Tiga, kecuali untuk tenaga administrasi 

minimal SMA atau sederajat.  Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus 

diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.  

  

5.2.1. DOSEN  

Dosen Pengampu Program Studi terdiri dari Budidaya Perairan 18 orang dosen 

dengan kualifikasi 3 orang Guru Besar (Profesor), 6 orang Doktor (S3) dan 9 orang Master 

(S2). Seluruh dosen Prodi Budidaya Perairan dikelompokkan menjadi 3 kelompok bidang 

keahlian sebagai berikut ; 
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A. Kelompok Bidang Keahlian Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan  

Kelompok Bidang Keahlian Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan 

membawahi Laboratorium Akuakultur 1 (Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan). 

Dosen Prodi Budidaya Perairan yang termasuk dalam kelompok bidang keahlian 

Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan beserta koordinatornya, dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Dosen yang termasuk dalam kelompok bidang keahlian Teknologi Pembenihan 

dan Pemuliaan Ikan serta bidang keahliannya. 

 

No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIDN 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan S1, 

S2, S3  dan Asal 

Universitas 

Bidang Keahlian 

untuk Setiap 

Jenjang 

Pendidikan 

1.  Sukendi *  0013106202  Guru Besar  Ir. MS S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

 

S3 IPB  

Perikanan  

 

Biologi Reproduksi 

Ikan  

Biologi Reproduksi 

Ikan  

2.  Netti Aryani  0017076003  Lektor 

Kepala  

Dr. Ir. MS  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

 

S3 UNAND 

Padang  

Budidaya Perairan  

 

Biologi Reproduksi 

Ikan  

Nutrisi Ternak  

3.  Hamdan 

Alawi  

0020105501  Lektor 

Kepala  

Ir. MSc  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 Auburn Univ.  

Perikanan  

 

Reproduksi Ikan  

4.  Nuraini   0006056101  Lektor 

Kepala  

Ir. MS  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

Budidaya Perairan  

 

Biologi Reproduksi 

Ikan  

5.  Nur Asiah  0026087605  Asisten 

Ahli  

S.Pi.  MSi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

Budidaya Perairan  

 

Biologi Reproduksi 

Ikan  

6.  Benny 

Heltonika  

0012118107  Asisten 

Ahli  

S.Pi. MSi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

Budidaya Perairan  

 

Biologi Reproduksi 

Ikan  

Keterangan : * = Koordinator 

 

 

B. Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lingkungan, Nutrisi dan Manajemen 

Kesehatan Ikan  

 

Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lingkungan, Nutrisi dan Manajemen 

Kesehatan Ikan membawahi Laboratorium Akuakultur 3 (Nutrisi Ikan), Akuakultur 4 

(Manajemen Kualitas Air) dan Akuakultur 5 (Manajemen Kesehatan Ikan). Dosen Prodi 
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Budidaya Perairan yang termasuk dalam kelompok bidang keahlian Teknik Lingkungan, 

Nutrisi dan Manajemen Kesehatan Ikan beserta koordinatornya, dapat dilihat pada Tabel 

6. 

 

Tabel 6. Dosen yang termasuk dalam kelompok bidang keahlian Teknik Lingkungan, 

Nutrisi dan Manajemen Kesehatan Ikan serta bidang keahliannya. 

 

No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIDN 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan S1, 

S2, S3  dan Asal 

Universitas 

Bidang Keahlian 

untuk Setiap 

Jenjang 

Pendidikan 

1.  Syafriadiman*  0005095903  Guru Besar  Prof. Dr. Ir  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S3 UKM Malaysia  

Perikanan   

 

Toksikologi 

Hewan Air  

2.  Iesje 

Lukistyowati  

0024115704  Lektor 

Kepala  

Dr. Dra.  S1 UGM 

Yogyakarta  

S2 IPB Bogor  

S3 UGM  

Biologi  

 

Biologi Reproduksi  

Sain Veteriner  

3.  Henni Syawal  0012036202  Lektor 

Kepala  

Dr. Ir. MSi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

S3 IPB Bogor  

Budidaya Perairan  

 

Sain Veteriner  

Sain Veteriner  

4.  Morina 

Riauwaty 

Siregar  

015126401  Lektor 

Kepala  

Dr. Ir. Msi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 UGM 

Yogyakarta  

S3 UGM 

Yogyakarta  

Budidaya Perairan  

 

Sain Veteriner  

 

Sain Veteriner  

5.  Indra 

Suharman  

0010077001  Lektor 

Kepala  

Dr. S.Pi. 

MSc  

S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 AIT Thailand  

S3 TUMSAT  

Jepang  

Budidaya Perairan  

 

Nutrisi Ikan  

Nutrisi Ikan  

6.  Adelina  0004036704  Lektor 

Kepala  

Ir. MSi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

Budidaya Perairan  

 

Nutrisi Ikan  

Keterangan : * = Koordinator 

 

C. Kelompok Bidang Keahlian Teknik dan Manajemen Pembesaran Ikan  

Kelompok Bidang Keahlian Teknik dan Manajemen Pembesaran Ikan membawahi 

Laboratorium Akuakultur 2 (Teknologi Pembesaran Ikan). Dosen Prodi Budidaya Perairan 

yang termasuk dalam kelompok bidang keahlian Teknik dan Manajemen Pembesaran Ikan 

beserta koordinatornya, dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Dosen yang termasuk dalam kelompok bidang keahlian Teknik dan Manajemen 

Pembesaran Ikan serta bidang keahliannya. 

 

No. 

Nama 

Dosen 

Tetap 

NIDN 
Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan S1, S2, 

S3  dan Asal 

Universitas 

Bidang Keahlian 

untuk Setiap 

Jenjang 

Pendidikan 

1.  Usman 

Muhammad 

Tang *  

0001056405  Guru Besar  Prof. Dr. 

Ir. MS  

S1 UNHAS  

S2 IPB  

S3 IPB  

Budidaya Perairan  

Ilmu Perairan  

Biologi  

2.  Mulyadi  0031126110  Lektor 

Kepala  

Ir. MPhil  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 New Casttle  

Inggris  

Budidaya Perairan  

 

Teknologi 

Budidaya  

3.  Saberina 

Hasibuan  

0009096901  Lektor 

Kepala  

Dr. S.Pi. 

MT  

S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 ITB  

 

S3 UGM  

Kualitas Air  

 

Lingkungan 

Perairan  

Ilmu Tanah  

4.  Rusliadi  0011096103  Lektor 

Kepala  

Ir. MSi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 UNAND  

Budidaya Perairan  

 

Pembangunan 

Wilayah Pedesaan  

5.  Niken Ayu 

Pamukas  

0005126503  Lektor 

Kepala  

Ir. MSi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 UNAND Padang 

Budidaya Perairan  

 

Biologi Perairan  

6.  Iskandar 

Putra  

0011017414  Asisten 

Ahli  

S.Pi. MSi  S1 UNRI 

Pekanbaru  

S2 IPB Bogor  

Budidaya Perairan  

 

Budidaya Perairan  

Keterangan : * = Koordinator 

 

5.2.2. TENAGA KEPENDIDIKAN DAN LABORAN 

Prodi Budidaya Perairan memiliki 1 orang tenaga kependidikan berkualifikasi 

SMA dan 5 orang laboran yang berkualifikasi Sarajana Perikanan (3 orang), Sarjana Muda 

Perikanan (1 orang) dan Sekolah Peternakan Menengah Atas (1 orang). 

 

5.3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  

Pasal 30 Permendikbud No. 49/2014 menyatakan standar sarana dan prasarana 

pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan 

proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Standar 

prasarana minimal meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel 

kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan 

mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum (jalan, air, 

listrik, jaringan komunikasi dan data).  Standar sarana minimal meliputi perabot, peralatan 
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pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi 

informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, 

sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan 

keamanan.  

Prodi Budidaya Perairan memiliki 5 laboratorium dan peralatan penunjang proses 

pembelajaran sebagai berikut ; 

5.3.1. Laboratorium Akuakultur 1 (Pembenihan dan Pemuliaan Ikan) 

Laboratorium Pembenihan dan Pemuliaan Ikan memiliki satu orang Laboran 

dengan kualifikasi pendidikan S1 perikanan(Ria Hartika, S.Pi.). Peralatan penunjang yang 

dimiliki laboratorium ini dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Peralatan penunjang proses pembelajaran pada Laboratorium Akuakultur 1 

 

No. Alat Jumlah (buah) 

1. Akuarium berukuran 60 cm x 40 cm x 40 cm 64 

2. Aqua mes nesr 1 

3. Bak beton berukuran 2 m x 2 m x 1,5 m 12 

4. Bak fiber berukuran 1 m x 1 m x 1 m 28 

5. Bak fiber bulat 6 

6. Bak fiber persegi panjang 4 

7. Buret 3 

8. Centrifuge manual (Hettich Eba) 1 

9. Dissecting set (Gross gold) 6 

10. DO meter (YSI Incorp) 1 

11. Elektrik Heather (Sibata) 1 

12. Furnace (Sibata) 1 

13. Flame fotometer (cole parmer) 1 

14. Genset (Motoyama) 1 

15. Hot plate (Thermoline) 1 

16. Heater 10 

17. Kaca mata selam (Fisher brand) 3 

18. Kulkas 2 

19. Mikroskop binocular (Olympus) 2 

20. Disecting Mikroskop 1 

21. Mikroskop (kamera) 1 

22. Oven 1 

23. pH meter (Horiba) 1 

24. Solder ultrafait heating 1 

25. Timbangan elektrik (precisa) 1 

26. Timbangan elektrik (AND FX 300) 1 

27. Timbangan elektrik (Advanture) 1 

28. Timbangan Ohause 4 

29. Paraffin 2 

30. Thermoline 1 

31. Tangguk 3 

32. Water bath (stuart scient) 1 

33. Induk ikan Lele 10 pasang 

34. Induk ikan Ingir-ingir 10 pasang 

35. Induk ikan Nila   2 pasang 

36. Induk ikan Nilem  15 pasang 

37. Induk ikan Baung  5 pasang 

38. Induk ikan Betok  15 pasang 

39. Induk ikan Selais  10 pasang 

40. Induk ikan Mas Koki 15 pasang 

41. Induk ikan Komet 10 pasang 

42. Induk ikan Manvis  70 pasang 

 

 

5.3.2. Laboratorium Akuakultur 2 (Teknologi Pembesaran Ikan) 

Laboratorium Akuakultur 2 memiliki satu orang Laboran dengan kualifikasi 

pendidikan S1 perikanan (Indra Budiman, S.Pi.). Peralatan penunjang yang dimiliki 

laboratorium ini dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Peralatan penunjang proses pembelajaran pada Laboratorium Akuakultur 2 

 

No. Alat Jumlah (buah) 

1. Akuarium 160 

2. Conductivity 1 

3. pH meter digital 1 

4. DO meter (YSI) 1 

5. Pengukur kualitas air (Horiba) 1 

6. Mikroskop binocular 3 

7. pH tester 1 

8. Stabilizer 5000 N 1 

9. Bak fiber persegi panjang 8 

10. Bak fiber persegi 2 

11. Timbangan triple (Mb. Beam) 1 

12. Mikroskop monoculer 2 

13. Kulkas 1 

 

5.3.3. Laboratorium Akuakultur 3 (Nutrisi Ikan) 

Laboratorium Akuakultur 3 memiliki satu orang Laboran dengan kualifikasi 

pendidikan D3 perikanan (Elida Septi, Amd.). Peralatan penunjang yang dimiliki 

laboratorium ini dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Peralatan penunjang proses pembelajaran pada Laboratorium Akuakultur 3 

 

No. Alat Jumlah (buah) 

1. Kulkas 1 

2. Travo 1000 watt 1 

3. Statis 2 

4. Buret 25 ml 4 

5. Buret 50 ml 3 

6. Heater 2 

7. Karet hisap 1 

8. Thermoline hot plat 2 

9. Thermometer 1 

10. Erlenmeyer 30 

11. Beaker glass 14 

12. Kejdhal flask 800 ml 1 

13. Petri disk pyrex 60 

14. Oven pengering pellet 1 

15. Penggiling pellet manual 1 

16. Tabung Oksigen 50 kg 1 

17. Timbangan elektrik (Sartorius fisher) 1 

18. Timbangan 50 kg 1 

19. pH meter 1 

20. Micro kejdhal 1 

21. Oxygen bomb colorymeter 1 

22. Hiblow air pump 1 

23. Stabilizer 1 

24. Pipet takat 10 ml 1 

25. Tabung gas elpiji 14,5 kg 1 

26. Corong kaca 1 

27. Labu takar 25 ml 8 

28. Labu ukur pyrex 200 ml 2 
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5.3.4. Laboratorium Akuakultur 4 (Manajemen Kualitas Air) 

Laboratorium Akuakultur 4 memiliki satu orang Laboran dengan kualifikasi 

pendidikan S1 perikanan (Syafri Boy, S.Pi.). Peralatan penunjang yang dimiliki 

laboratorium ini dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Peralatan penunjang proses pembelajaran pada Laboratorium Akuakultur 4 

 

No. Alat Jumlah (buah) 

1. Kulkas 1 

2. Incubator (ambi-hi-low chamber) 1 

3. Timbangan digital HM 200 1 

4. Centrifuge (labofuge) 1 

5. Thermometer 1 

6. DO meter YSI 5739 1 

7. pH meter (lamote) 1 

8. Conductivity (lamote) 1 

9. Portable soil test (Hach) 1 

10. Turbidimeter (Hach) 1 

11. Colori meter kit (Hach) 1 

12. Water bath 1 

13. Water sampler (Hach) 1 

14. Water sampling bottle (Hach) 40 

15. Ice box 3 

16. Water automatic still 1 

17. Mikroskop monocular (Cambridge) 10 

18. Shaker 1 

19. Vacum holder 10 

20. Vortex mixer 1 

21. Pipet washer 1 

22. Hot plate stirer 3 

23. Hygrometer 2 

24. Auto level (Topcon-ATF 3) 3 

25. Tripod (Topcon-ATF 3) 3 

26. Philadelphia rod (Topcon-ATF 3) 3 

27. Meteran 50 m 3 

28. Water pass 3 

29. Stop watch 1 

30. Racun api 1 

31. Tabung gas elpiji 2 

32. In hoff 2 

33. Kompas 3 

34. Timbangan digital (advanture) 1 

35. Plankton net 4 

36. Saringan bertingkat (Cole-palmer) 2 

37. Oven 1 

38. Furnace 1 

39. Hand refraktometer 3 

40. Kaca pembesar (i-magnifier) 1 

41. Vacum (cole palmer) 1 

42. Eckman grab 1 

43. Analitical balance (shimadzu) 1 

44. Oven (Labi DO255) 1 

45. Spektrofotometer (Labo-7808) 1 

46. Mikroskop (Labo-703) 1 

47. Mikroskop (Labo-702) 1 
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5.3.5. Laboratorium Akuakultur 5 (Kesehatan Ikan) 

Laboratorium Akuakultur 5 memiliki satu orang Laboran dengan kualifikasi 

pendidikan Sekolah Peternakan Menengah Atas (Erwanti). Peralatan penunjang yang 

dimiliki laboratorium ini dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Peralatan penunjang proses pembelajaran pada Laboratorium Akuakultur 5 

 

No. Alat Jumlah (buah) 

1. Alat bedah 6 set 

2. Akuarium 18 

3. Beaker glass 50 ml 1 

4. Beaker glass 100 ml 1 

5. Beaker glass 250 ml 1 

6. Botol semprot plastic 250 ml 1 

7. Botol semprot plastic 500 ml 1 

8. Corong  1 

9. Cover glass ukuran 22 mm x 22 mm 3 kotak 

10. Erlenmeyer 100/125 ml 5 

11. Erlenmeyer 250/300 ml 3 

12. Erlenmeyer 500 ml 2 

13. Erlenmeyer 1000 ml 3 

14. Ice box 1 

15. Gelas ukur 100 ml 5 

16. Gelas ukur 250 ml 3 

17. Gelas ukur 500 ml 4 

18. Gelas ukur 1000 ml 3 

19. Haemocytometer 7 set 

20. Karet filler 1 

21. Lampu spiritus 4 

22. Lumpang diameter 8 cm 2 

23. Mikro pipet 0,5 – 5 UI 1 

24. Mikro pipet 1 – 10 UI 1 

25. Mikro pipet 1 – 20 UI 1 

26. Mikro pipet 20 – 200 UI 1 

27. Mikro pipet 10 – 1000 UI 1 

28. Objek glass 4 kotak 

29. Jarum ose 10 

30. Petri disk kecil 11 

31. Petri disk sedang 185 

32. Petri disk besar 56 

33. Pipet skala 1 ml 6 

34. Pipet skala 5 ml 2 

35. Pipet skala 10 ml 3 

36. Rak tabung reaksi 12 lubang 9 

37. Staning jar 24 

38. Tabung reaksi 10 ml 44 

39. Tabung reaksi 20 ml 170 

40. Tabung Durham 3 cm 12 

41. Thermometer 3 

42. Autoclave 1 

43. Blender 1 

44. Blower 1 

45. Bio vortex 1 

46. Ceret listrik 1 

47. Centrifuge 6 tabung 1 

48. Colony counter 1 
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No. Alat Jumlah (buah) 

49. Incubator 1 

50. Juicer 1 

51. Kompor gas 1 

52. Kulkas 1 

53. Kulkas scientific 1 

54. Laminar flow 1 

55. Magnetic stirer 1 

56. Mikroskop binokuler 8 

57. Mikroskop disecting 8 

58. Mikroskop monokuler 12 

59. Mikrotome 1 

60. Mikrohematocrit centrifuge 1 

61. Neraca Ohaus 1 

62. Oven Hock modifikasi 1 

63. Presto 1 

64. Spectrofotometer 1 

65. Sterilisator 1 

66. Timbangan digital (Tanaka) 1 

67. Timbangan Manual 1 

68. Desicator with vacuum + plate 1 

69. Mikroskop (Labo-702) 3 

70. Haemometer 1 

 

 

5.4. MATRIKS KEBUTUHAN KOMPETENSI JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN 

DAN LABORATORIUM ATAU SARANA KHUSUS 

 

 Untuk mencapai kompetensi yang diinginkan diperlukan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran di kelas maupun di lapangan. 

Masing-masing kompetensi dan sarana prasarana pembelajaran yang dibutuhkan dapat 

dilihat pada Tabel 13 berikut. 
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     Tabel 13. Matriks Kebutuhan Kompetensi Jurusan Budidaya Perairan dan Laboratorium atau Sarana Khusus 

RUMUSAN KOMPETENSI 

URAIAN 

LABORATORIUM ALAT SARANA KHUSUS 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
1 Mampu mendesain dan membuat wadah, memproduksi benih (termasuk 

domestikasi) dan ikan ukuran konsumsi, mengelola kualitas air, meramu makanan 

ikan serta mengidentifikasi dan mengendalikan hama dan penyakit. 

                 

2 Memahami prinsip dasar perikanan dan kelautan seperti ; dasar-dasar ekologi, 

limnologi, mikrobiologi, ilmu perikanan, sosiologi, ekonomi, penangkapan ikan 

dan teknologi hasil perikanan. 

                 

3 Mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bersikap 

komunikatif, dan inovatif; menginterpretasikan data dan memberikan berbagai 

alternatif solusi; menjalankan bisnis budidaya dan menyampaikan informasi 

akuakultur secara jelas ke masyarakat. 

                 

 

KODE LABORATORIUM, ALAT DAN SARANA KHUSUS 

A Laboratorium Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan 

B Laboratorium Nutrisi Ikan 

C Laboratorium Teknologi Pembesaran Ikan 

D Laboratorium Lingkungan Akuakultur 

E Laboratorium Kesehatan Ikan 

F Bak pemeliharaan induk dan larva, peralatan pemijahan buatan, peralatan bioteknologi ginogenesis dan induk ikan endemik. 

G Peralatan pembuatan pakan dan analisis proksimat 

H Unit resirkulasi, test kit kualitas air, akuarium, bak fiber dan demand feeder 

I Spektrofotometer, turbidimeter, planktonnet, eckman grab, furnace, oven dan seperangkat alat titrasi 

J PCR dan peralatan pembuatan preparat histologi 

K Kolam Percobaan 

L Waduk 

M UPT Pembenihan 

N Perpustakaan 

O Studio Komputer 

P Mushalla 

Q SEP TV 
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5.5. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  

Struktur kurikulum jenjang Strata 1 Prodi Budidaya Perairan diatur mengikuti 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 

Pasal 17; Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 76/UN19/AK/2012 BAB III Pasal 7 

tentang Beban Studi,  BAB IV Pasal 10 tentang Kurikulum, Kompetensi dan Mata Kuliah; 

dan hasil rumusan kurikulum Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan 

Indonesia (FP2TPKI), yang telah dilokakaryakan di Semarang (UNDIP) pada tanggal 23 

Oktober 2015, sebagai berikut : 

1. Untuk dapat mengikuti Program Studi Budidaya Perairan Strata 1, calon mahasiswa 

harus merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan. Lulusan dari mancanegara harus merupakan 

lulusan dari sekolah yang setara dengan SMA atau SMK. 

2. Kurikulum program studi dirancang dengan beban 144 SKS yang ditempuh dalam 

waktu 8 – 10 semester, beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam 

perhari atau 48 (empa puluh delapan) jam per minggu setara dengan18 (delapanbelas) 

SKS per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh 

empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) SKS per semester dengan beban 

maksimum 20 SKS tiap semester. 

3. Beban  belajar  mahasiswa  berprestasi  akademik  tinggi (IPS ≥ 3,0) setelah  dua 

semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enampuluh empat) jam per minggu 

setara dengan 24 (dua puluh empat) SKS per semester. 

4. Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil pada setiap semester berdasarkan Indeks 

Prestasi Semester sebelumnya, seperti tabel berikut ini ;  

Tabel 14. Jumlah SKS yang diambil berdasarkan Indeks Prestasi Semester  

No. Indeks Prestasi Semester 

Sebelumnya 

Beban Studi Maksimal (SKS) yang Dapat 

Diambil Pada Semester Berikutnya 

a. Kurang dari 1,50 (< 1,50) 12 

b. 1,50 – 1,99 15 

c. 2,00 – 2,49 18 

d. 2,50 – 2,99 21 

e. ≥ 3,00 24 

 

5. Matakuliah Prodi Budidaya Perairan dikelompokkan menjadi kelompok mata kuliah 

wajib nasional (hasil kesepakatan FP2TPKI) dengan beban sebesar 42 SKS (14 mata 

kuliah), kelompok mata kuliah wajib universitas 10 SKS, kelompok mata kuliah wajib 

fakultas 65 SKS, kelompok mata kuliah wajib program studi 63 SKS dan kelompok 
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mata kuliah pilihan program studi 32 SKS (wajib diambil minimal 6 SKS). 

6. Pedoman Penomoran Matakuliah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 

……… , kode setiap mata kuliah dinyatakan dalam 7 (tujuh) digit, yaitu : XXXABCD, 

dengan ketentuan alokasi setiapdigit nomor matakuliah sebagai berikut:  

a. XXX = Nama ProgramStudi 

 PIO dan UXN = untuk mata kuliah bersama yang diambil oleh seluruh 

mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan. 

 PIB = untuk mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa Program Studi 

Akuakultur. 

b. A = Tahun dalam Kurikulum 

 A = 1, untuk tahun pertama 

 A = 2– 4, untuk tahun kedua sampai keempat 

c. B = Semester pelaksanaan mata kuliah, yaitu semester ganjil dan genap 

 B = 1, untuk mata kuliah yang dilaksanakan pada semester ganjil, 

 B = 2, untuk mata kuliah yang dilaksanakan pada semester genap. 

d. CD = Urutan nomor mata kuliah, dari 01 sampai dengan15, untuk kode A dan B 

yang berbeda, kode CD dapat diulang kembali dari 01–15. 

7. Proses pembagian mahasiswa berdasarkan tiga kelompok bidang keahlian yang ada ; 

a. Pada semester 5 mahasiswa akan mengisi formulir yang disediakan oleh Jurusan 

dan memilih salah satu bidang keahlian yang diminati (Pembenihan dan pemuliaan 

ikan, teknik pembesaran ikan dan teknologi produksi ikan). 

b. Koordinator masing-masing kelompok bidang keahlian akan menentukan dosen 

pembimbing 1 dan 2, serta judul penelitian mahasiswa pada kelompok bidang 

keahliannya. 

8. Pelaksanaan penelitian ; 

a. Mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir apabila telah lulus minimal 100 SKS 

mata kuliah dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian. 

b. Mahasiswa membuat proposal sesuai topik penelitian yang sudah disetujui 

koordinator kelompok bidang keahlian serta direvisi dan disetujui oleh dosen 

pembimbing 1 dan 2 masing-masing. 

c. Pemeriksaan konsep rencana penelitian (proposal) tugas akhir oleh dosen 

pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 

2 (dua) minggu setelah diserahkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 
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di masing-masing program studi. 

d. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus 

seminar proposal dan mengurus surat izin turun penelitian. 

e. Mahasiswa melaksanakan penelitian menggunakan laboratorium dengan peralatan 

penunjang yang ada.  

f. Izin penggunaan dan bebas laboratorium di tandatangani ketua laboratorium 

(laboran). 

10. Pelaksanaan Seminar ; 

a. Proposal diseminarkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan atau 

hasil penelitian diseminarkan sebelum ujian akhir. 

b. Seminar proposal dan hasil penelitian ditentukan dan diatur oleh ketua jurusan dan 

sekretaris jurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

11. Pelaksanaan Ujian Akhir ; 

a. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada program studinya wajib 

menyelesaikan tugas akhir dan ujian sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

pada Universitas Riau. 

b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian akhir apabila telah memenuhi syarat-

syarat berikut ; 

 Mempunyai indeks prestasi (IPK) minimal 2,00. 

 Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditentukan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (144 SKS). 

 Telah meneyelesaikan tugas akhir. 

 Telah meneyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasinya dalam 

lingkungan Universitas Riau (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) atau 

diluar Universitas Riau (surat pernyataan). 

c. Ujian akhir dilakukan secara terbuka, dalam bentuk ujian komperehansif. 

d. Ujian akhir ditentukan oleh Program studi Akuakultur berdasarkan surat keputusan 

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. 

e. Hasil ujian akhir dinyatakan dalam bentuk : 

 Lulus dengan nilai mutu paling rendah C; dan 

 Tidak lulus 

f. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam program sarjana Akuakultur apabila : 

 Telah mengumpulkan jumlah minimal SKS yang disyaratkan untuk program 

studi bersangkutan, 
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 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00, 

 Tidak ada nilai E, 

 Nilai D paling banyak 10% dari jumlah SKS yang ditempuh dan 

 Telah lulus ujian akhir. 

g. Mahasiswa yang telah lulus ujian akhir, diwisuda sesuai ketentuan yang  berlaku di 

Universitas Riau. 

h. Mahasiswa yang diyudisium berhak memakai gelar akademik Sarjana 

Akuakultur(S.Pi.). 

i. Persyaratan wisuda wajib dipenuhi, sedangkan prosesi wisudatidak wajib diikuti 

oleh mahasiswa yang lulus dan tidak membatalkan gelar kesarjanaannya. 

j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada kesempatan ujian pertama,  masih 

diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang tidak lebih dari 2 (dua) kali,  

dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi 

mahasiswa belum berakhir. 

j. Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seorang calon sarjana diputuskan 

oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan. 

k. Pelaksanaan ujian akhir dan skripsi dan/atau tugas akhir diatur oleh fakultas. 

l. Perbaikan skripsi dan/atau tugas akhir paling lama 2 (dua) bulan terhitung tangal 

ujian skripsi dan/atau tugas akhir. 

m. Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat 

kelulusan. 

n. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan 

ujian akhir. 

o. Predikat kelulusan untuk mahasiswa program sarjana yang dimaksud pada ayat (2) 

adalah: 

p. Summa cumlaude, bila: 

 IPK 4,0, tanpa ada nilai perbaikan,  

 Masa studi tidak lebih 8 semester efektif dan,  

 pernah mendapatkan penghargaan terbaik yang diputuskan oleh universitas. 

q. Dengan pujian (cum laude), bila: 

 IPK diatas 3,51; 

 Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B dan tampa ada nilai 

perbaikan. 
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 Menyelesaikan program studi dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) 

semester efektif; dan 

 Untuk alih program mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku. 

r. Sangat memuaskan bila : 

 IPK 2,75 sampai 3,50 ; 

 Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C; dan 

 Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 10 semester 

efektif. 

s. Memuaskan bila ; 

 IPK 2,00 sampai dengan 2,74. 

t. Wisudawan yang suda diyudisium dengan predikat pujian dan wisudawan terbaik 

diberikan tanda penghargaan khusus oleh Fakultas dan Universitas Riau. 

u. Penentuan mahasiswa lulusan terbaik dilakukan apabila : 

 Predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan; dan 

 Masa studi tidak melebihi 9 (sembilan) semester. 
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VI. KURIKULUM PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS 

PERIKANAN DAN  ILMU KELAUTAN BERDASARKAN KELOMPOK 

BIDANG KEAHLIAN 

 

Setiap kelompok bidang keahlian yang ada pada Prodi Budidaya Perairan 

mengasuh beberapa mata kuliah, baik mata kuliah yang termasuk dalam kompetensi 

fakultas, jurusan maupun pendukung. Adapun kompetensi kelompok bidang keahlian, 

deskripsi setiap mata kuliah serta deskripsi praktikum pada mata kuliah di masing-masing 

kelompok bidang keahliandiuraikan seperti di bawah ini.  

6.1. KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI PEMBENIHAN DAN 

PEMULIAAN IKAN 

 

A. KOMPETENSI : 

1. Menjelaskan prinsip-prinsip  sains, ekonomik dan bisnis tentang metode, sistem dan 

teknologi pembenihan dan pemuliaan hewan akuatik.  

2. Mengidentifikasi  dan mengevaluasi  manajemen  dan  teknologi pembenihan dan 

pemuliaan  hewan akuatik.  

3. Mendisain, merencanakan dan melakukan bisnis dan/atau penelitian  dalam bidang 

pembenihan dan pemuliaan ikan.  

4. Mengevaluasi  dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembenihan dan pemuliaan 

hewan akuatik dan mempromosikan praktek-praktek pembenihan dan pemuliaaan 

yang  berkelanjutan. 

5. Mentransfer  pengetahuan, keterampilan dan konsep  manajemen dan teknologi yang 

relevan kepada petani ikan, dan  merangsang  terjadinya inovasi dalam bidang 

pembenihan dan pemuliaan hewan akuatik.  

 

B. RUANG LINGKUP : 

KBK Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan (PPI)  merupakan KBK untuk 

kegiatan-kegiatan pendidikan/pengajaran sekaligus sebagai laboratorium riset yang 

bertempat di laboratorium Akuakultur 1. Sebagai laboratorium pendidikan/pengajaran, 

KBK wajib melayani seluruh  praktikum mahasiswa yang mengambil mata kuliah KBK 

ini yaitu   Manajemen Pembenihan Ikan,  Pemijahan dan Pembesaran Larva, Genetika dan 

Pemuliaan Ikan, Teknologi Kultur Pakan Alami dan Fisiologi Reproduksi Hewan Air.  

Sedangkan sebagai Laboratorium Riset, laboratorium menyediakan fasilitas yang 

diperlukan untuk  terpenuhinya kegiatan penelitian dalam  bidang pembenihan dan 

pemuliaan ikan.  Disamping itu  laboratorium juga  menyediakan bahan-bahan literatur 
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atau referensi dalam bidang pembenihan dan pemuliaan ikan dalam bentuk buku ajar, 

buku teks, kopi artikel, brosur, panduan, modul dan lain-lain yang diperlukan untuk 

menopang kegiatan pembelaran dan penelitian. 

 

C. FUNGSI DAN TUGAS : 

Fungsi utama KBK PPI adalah memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen untuk 

melakukan kegiatan praktikum dan penelitian dalam bidang pembenihan dan pemuliaan 

ikan. Tugas yang dibebankan pada KBK PPI antara lain ; 

1. Memberikan layanan yang maksimum kepada mahasiswa yang melakukan praktikum 

dalam bidang mata kuliah Manajemen Hatchery, Teknologi Pembenihan,  Genetika dan 

Pemulihaan ikan, Biologi Reproduksi dan Kultur Pakan Alami. 

2. Menyediakan fasilitas kepada setiap mahasiwa dan dosen untuk melakukan penelitian 

dalam bidang keahlian pembenihan dan pemulihaan ikan. 

3. Menyediakan informasi  yang berkaitan dengan bidang keahlian pembenihan dan 

pemuliaan ikan. 

4. Meningkatkan skill atau ketrampilan mahasiswa budidaya perairan atau mahasiswa 

perikanan dalam bidang pembenihan dan pemuliaan ikan. 

 

D. MATA KULIAH 

Mata Kuliah yang diasuh oleh Kelompok Bidang Keahlian Teknologi Pembenihan 

dan Pemuliaan Ikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 15. Mata Kuliah Jurusan Budidaya Perairan pada Kelompok Bidang Keahlian 

Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIB 2203 Manajemen Produksi Benih 3 (2-1) Dr. Ir. Netti Aryani, M.S. 

PIB 3101 Budidaya Pakan Alami 3 (2-1) Ir. Hamdan Alawi, M.Sc 

PIB 3105 Fisiologi Reproduksi Ikan 3 (2-1) Ir. Nuraini, MS 

PIB 3106 Teknologi Pembenihan Ikan 3 (2-1) Prof. Sukendi, MS 

PIB 3203 Dasar-dasar Genetika Ikan 3 (2-1) Ir. Hamdan Alawi, M.Sc. 

PIB 3204 Dasar-dasar Bioteknologi 

Akuakultur 

3 (2-1) Prof. Sukendi, MS 

PIB 4101 Nutrisi  Larva Ikan 2 (1-1) Ir. Hamdan Alawi, M.Sc. 

Catatan : huruf italic = Mata Kuliah pilihan 
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E. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Deskripsi mata kuliah serta praktikum dari mata kuliah wajib jurusan/pendukung 

yang termasuk dalam KBK Teknologi Pembenihan dan Pemuliaan Ikan adalah sebagai 

berikut : 

1. PIB 3101, Budidaya Pakan Alami        3 (2-1) 

Prasyarat : PIO 2107 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini memaparkan  teknologi pemeliharaan berbagai jenis pakan alami yang 

diperlukan sebagai pakan awal larva ikan budiaya : seperti jenis  fitoplankton zooplankton 

 dan beberapa serangga air   

Deskripsi Praktikum : 

Praktikum TKPA meliputi :  kultur pakan alami fitoplankton skala labor (Chlorela, 

Scenedesmus). Kultur zooplankton (Daphnia, Moina) dan kultur cacing Tubifeks. 

 

2. PIB 2203, Manajemen Produksi benih        3 (2-1) 

Prasyarat : PIO 2102 dan 2107  

Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah ini menyajikan bagaimana mengelola sebuah pusat pembenihan 

(hatchery)  untuk menghasilkan benih ikan.  Terdiri dari 4 bidang permasalahanan yaitu : 

1. Pengertian, tujuan dan efisien pembenihan : 2. Pemilihan lokasi pembenihan ; 3. 

Rancang-bangunan pembenihan ikan ; 4. Pengelolaan pembenihan.  

Deskripsi Praktikum : 

Praktikum MPI meliputi : Penentuan dan penghitungan kelayakan   lokasi 

pembenihan ikan ;  Mendesain  pembenihan ikan : Peninjauan Lapangan Lokasi 

Pembenihan Ikan ;  Aplikasi dan pengelolaan mutu air, pakan, bak, filter dll dalam praktek 

pembenihan ikan.  

 

3. PIB 3106, Teknologi Pembenihan Ikan        3 (2-1) 

Prasyarat : PIB 2203 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini menyajikan prinsip dan metode pemijahan ikan secara alami dan 

buatan dan teknologi pemeliharaan larva;  Meliputi  4  bidang permasalahan:  Pemeliharan 

induk;  Pemijahan ; Penetasan; dan Pemeliharaan larva.  

Deskripsi Praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini meliputi  dua aspek utama yaitu ; Pemijahan Buatan 

(Artificial induced Spawning) dan Pemeliharan larva ; Materi praktikum antara lain: 

penentuan induk matang gonad, penghitungan dosis hormon ;  penghitungan waktu laten; 

penghitungan angka pembuahan; pengamatan embriologi ;  penentuan angka penetasan 

dan pengamatan perkembangan larva awal ; Materi  Pemeliharaan larva antara lain  

penghitungan angka pertumbuhan larva ; penghitungan mortalitas larva dengan berbagai 

perlakuan pakan dan lingkungan budidaya.  

 

4. PIB 3105, Fisiologi Reproduksi Ikan        3 (2-1) 

    Prasyarat : PIO 1206 dan 2102  
Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep fisiologi reproduksi ikan, yang 

meliputi fisiologi gonad, struktur dan fungsi alat reproduksi, mekanisme reproduksi ikan, 
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peranan dan fungsi  lingkungan dan hormon dalam reproduksi ikan, fungsi kelenjar 

hipofisa dan steroid dalam  reproduksi ikan. 

Deskripsi Praktikum :  

Praktikum Dasar-dasar FRHA meliputi materi sebagai berikut :  pengamatan 

fisiologi gonad ;  Penentuan dan pengamatan fisilogi telor: Membuat preparat pengamatan 

TKG telor ikan : Penghitungan dan pengamatan telor Matang ; Penentuan dan pengamatan 

Spermatozoa ikan (morfologi, jumlah, pergerakan).  

 

5. PIB 3203, Dasar-dasar Genetika Ikan        3 (2-1) 

    Prasyarat : PIB 3106  
Mata  kuliah  ini  mempelajari  aspek  genetik  dalam  akuakultur  serta pendekatan 

teknologi rekayasa untuk perbaikan mutu genetik yang terkait dengan peningkatan 

produktivitas. Pengetahuan dasar yang diberikan meliputi: deskripsi materi genetik ikan,   

transmisi dan ekspresi gen, genotipe dan fenotipe, rekayasa kromosom, rekayasa kelamin, 

seleksi, dan rekayasa DNA. 

 

6. PIB 3204, Dasar-dasar Bioteknologi Akuakultur      3 (2-1) 

Prasyarat : PIB 3105 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini memaparkan bioteknologi dalam bidang akuakultur, meliputi 

manipulasi pembenihan melalui teknik ginogenesis, poliploidisasi, manipulasi hormon 

dalam proses perubahan jenis kelamin (sex reversal), populasi keturunan dan interaksi 

ikan hasil pemijahan buatan dan ikan alam, pemetaan gen, locus sifat kuantitaif dan tanda 

batu pilihan, ekspresi gen, isolasi dan kloning, teknologi gen transfer, program perbaikan 

kombinasi genetik, interaksi genotif lingkungan, resiko organisme  lingkungan air akibat 

bioteknologi genetik dan keamanan makanan dari organisme  akuatik transgenik   

Deskripsi Praktikum : 

Praktikum Bioteknologi Akuakultur meliputi :  manipulasi pembenihan pada ikan, 

seperti teknik ginogenesis, poliploidisasi, manipulasi hormon dalam proses perubahan 

jenis kelamin (sex reversal) yang dilakukan skala laboratorium. 

 

7. PIB 4101, Nutrisi Larva Ikan         3 (2-1) 

Prasyarat : PIB 3101 

Deskripsi Kuliah : 

Mata kuliah ini menyajikan perkembangan biologi-morfologi larva, kebutuhan 

nutrisi larva, fisiologi nutrisi larva,  pakan dan pemberian pakan pada larva ikan.  

Deskripsi Praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini meliputi ; Praktek Perkembangan morfologi dan 

fisiologi larva ; praktek penentuan pertumbuhan dan kelulus-hidupan larva  pemberian 

jenis dan mutu pakan berbeda ; praktek bioenergenetik  larva. 

 

6.2. KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN TEKNIK LINGKUNGAN, NUTRISI DAN 

MANAJEMEN KESEHATAN IKAN  

 

A. KOMPETENSI : 

1. Mengerti tentang konsep-konsep gizi dan kebutuhan nutrisi ikan dan hewan air 

budidaya untuk kebutuhan merancang pakan yang baik. 
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2. Mampu menganalisis dan mengelola kualitas air dan tanah dasar media budidaya 

perairan, baik secara fisik, kimia dan biologi kualitas air  

3. Mahasiswa dapat menjelaskan, menganalisa dan diagnosa jenis-jenis penyakit ikan, 

pencegahan dan penanggulangan serta pembuatan preparat histologi, otolith dan 

pengamatan preparat. 

 

B. RUANG LINGKUP : 

1. Pengenalan nutrisi serta kebutuhan organisme air akan nutrisi. 

2. Merencanakan pakan organisme budidaya sesuai kebutuhan masing masing organism, 

dan lain-lain. 

3. Strategi pemberian pakan yang efisien dan efektif dan meminimalkan ekses polusi. 

4. Rancang bangun peralatan pabrik pakan dan instrumen lain yang dibutuhkan. 

5. Cara-cara pengukuran dengan menganalisis beberapa parameter fisika, kimia dan 

biologi kualitas air dan tanah dasar kolam budidaya serta pengelolaannya dalam 

berbagai media budidaya perairan. 

6. Mahasiswa dapat  mempelajari ilmu penyakit ikan, menajemen kesehatan ikan, 

analisis penyakit ikan, histologi dan karantina ikan. 

 

C. MATA KULIAH 

Mata Kuliah yang diasuh oleh Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lingkungan, Nutrisi 

dan Manajemen Kesehatan Ikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 16. Mata Kuliah Jurusan Budidaya Perairan pada Kelompok Bidang Keahlian 

Teknik Lingkungan, Nutrisi dan Manajemen Kesehatan Ikan 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIB 2201 Nutrisi Ikan 3 (2-1) Ir. Adelina, M.Si. 

PIB 2202 Manajemen Kualitas Air  3 (2-1) Prof. Dr. Ir. Syafriadiman 

PIB 3102 Teknologi dan Manajemen Pemberian 

Pakan Ikan 

3 (2-1) Dr. Indra Suharman, M.Sc. 

PIB 3107 Parasit dan Penyakit Ikan 3 (2-1) Dr. Dra. Iesje Lukistiowaty, M.S.  

PIB 3205 Manajemen Kesehatan Ikan 3 (2-1) Dr. Ir. Henni Syawal, M.Si. 

PIB 3208 Histopatolologi Ikan  2 (1-1) Dr. Ir. Morina Riauwaty, MP. 

PIB 3209 Bahan dan Analisis Pakan Ikan 2 (1-1) Ir. Adelina, M.Si. 

PIB 3207 Analisis Penyakit Ikan 2 (1-1) Dr. Dra. Iesje Lukistiowaty, M.S. 

PIB 4102 Toksikologi Akuakultur 2 (1-1) Prof. Dr. Ir. Syafriadiman 

PIB 4103 Ilmu Karantina Ikan 2 (1-1) Dr. Ir. Henni Syawal, M.Si. 

PIB 4104 Teknologi Formulasi Pakan Ikan 2 (1-1) Ir. Adelina, MSi 
Catatan : huruf italic = Mata Kuliah pilihan 
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D. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Deskripsi mata kuliah serta praktikum dari mata kuliah wajib jurusan/pendukung 

yang termasuk dalam KBK Teknik Lingkungan, Nutrisi dan Manajemen Kesehatan Ikan  

adalah sebagai berikut : 

1. PIB 2201, Nutrisi Ikan           3 (2-1) 

    Prasyarat : PIO 2204  

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari manfaat dan fungsi semua nuntrien yang dikandung 

dalam pakan dan mengetahui kebutuhan nutrien yang optimal untuk pertumbuhan terbaik 

ikan/hewan air yang dibudidayakan.  

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini  mengevaluasi kebutuhan ikan/hewan air akan nutrien 

dalam pakan. 

 

2. PIB 2202, Manajemen Kualitas Air        3 (2-1) 

    Prasyarat : PIM 2105  

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar pengelolaan kualitas air, 

meliputi aspek fisika, kimia dan bilogi terhadap lingkungan perairan. Pengelolaan kualitas 

air dengan pengapuran, pemupukan, pemberian makan ikan, oksigen terlarut, pengontrolan 

fitoplankton dan perawatan kimia kualitas air budidaya  

Deskripsi praktikum :  

Praktikum mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar pengelolaan kualitas 

air meliputi aspek fisika, kimia dan biologi terhadap lingkungan perairan.  

 

3. PIB 3102, Teknologi dan Manajemen Pemberian Pakan Ikan    3 (2-1) 

Prasyarat : PIB 2201 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Mahasiswa memahami tentang teknologi untuk mempersiapkan bahan baku pakan 

hingga siap digunakan sebagai bahan pakan dan strategi pemberian pakan menuju 

keberhasilan peningkatan produksi ikan/hewan air.  

Deskripsi praktikum : 

Mahasiswa mampu mempelajari teknologi membuat bermacam-macam bentuk 

pakan, serta mengelola pakan dan mengatur pemberiannya untuk mendapatkan 

pertumbuhan terbaik ikan/hewan air. 

 

4. PIB 3107, Parasit dan Penyakit Ikan        3 (2-1) 

    Prasyarat : PIO 2204  

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang ikan baik 

yang bersifat infeksius dan non infeksius; sebaran geografis, sistem imun, gejala klinis, 

teknik pencegahan, pengobatan dan pengendalian penyakit  

 Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari metoda pengambilan sampel, penghitungan 

frekwensi kejadian, identifikasi parasit, penanganan spesimen, pengamatan bakteri, teknik 

pencegahan dan penanggulangan penyakit.  
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5. PIB 3205, Manajemen Kesehatan Ikan        3 (2-1) 

Prasyarat : PIB 3107 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Matakuliah ini menjelaskan prinsip-prinsip manajemen kesehatan ikan secara 

terintegrasi melalui tindakan pencegahan dan pengobatan dengan memperhatikan aspek 

inang, pathogen, lingkungan dan dinamika penyakit. 

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini meliputi ; memahami prinsip-prinsip manajemen 

kesehatan ikan secara terintegrasi melalui pencegahan, pengobatan dengan memperhatikan 

pathogen di lingkungannya. 

 

6. PIB 3209, Bahan dan Analisis Pakan Ikan       2 (1-1) 

Prasyarat : PIB 2201 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mengetahui dan memilih bahan-bahan penyusun pakan ikan, 

mempelajari kelengkapan kandungan nutrien dan anti nutriennya serta mampu 

menganalisa kandungan nutrien bahan dan pakan yang diformulasi. 

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini meliputi pemilihan bahan-bahan yang baik untuk pakan 

ikan, membuat pakan sendiri dan mampu menganalisa kualitas pakan secara fisik, kimia 

dan biologi. 

 

11. PIB 3207, Analisis Penyakit Ikan         2 (1-1) 

Prasyarat : PIB 3107 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari cara mendiagnosa ikan sakit, mengetahui gejala-

gejala klinis baik secara eksternal maupun internal; mengetahui pencegahan dan 

penanggulangannya. 

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini meliputi ; diagnosa penyakit dan identifikasi penyakit 

ikan, ekto dan endo parasit, bakteri, pengamatan gram, uji O/F, uji motility, uji produksi 

H2S, uji katalase  dan reinfeksi serta reisolasi. 

 

12. PIB 3208, Histopatologi Ikan            2 (1-1) 

Prasyarat : PIB 3107 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari histologi, sistem jaringan dalam histologi tumbuhan 

dan hewan air, pembuatan preparat histologi dan analisis dampak pencemaran terhadap 

jaringan histologi.  

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini meliputi ; membedakan jaringan-jaringan pada tubuh 

ikan, membuat preparat histologi hewan dan tumbuhan air, serta menganalisis dampak 

pencemaran pada jaringan histologi. 

 

14. PIB 4105, Toksikologi Akuakultur        2 (1-1) 

Prasyarat : PIB 2202 
Deskripsi mata kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari efek toksitologi terhadap organisme budidaya, pola 

dan prilaku toksikan dalam wadah budidaya. Ketoksikan bahan kimia dalam perawatan 

budidaya, uji baku ketoksikan dalam lingkungan terkontrol, perubahan ketoksikan akibat 
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suhu, mutu air, waktu pemaparan, kondisi fisiologi organisme-uji, dan faktor-faktor 

lainnya. Penentuan nilai LC50 96 jam dan batas aman bahan-bahan perawatan 

kolam/tambak terhadap organisme budidaya dengan uji lethal dan sublethal.    

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari efek toksit limbah budidaya, merawat 

ketoksikan bahan toksit sehingga tidak membahayakan terhadap ikan-ikan budidaya. 

 

15. PIB 4103, Ilmu Karantina Ikan         2 (1-1) 

Prasyarat : PIB 3205 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari fungsi dan manfaat karantina ; menjelaskan jenis-jenis 

penyakit karantina, tindakan penanggulangan serta prosedur pengirimannya. 

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari pemeriksaan kesehatan ikan, pemeriksaan 

darah, diagnosa hama dan penyakit ikan karantina, pencegahan dan pengobatan 

mengunakan bahan kimia dan herbal. Perlakuan logam berat serta preparasi sediaan 

histologi. 

 

16. PIB 4104, Teknologi Formulasi Pakan Ikan       2 (1-1) 

Prasyarat : PIB 3209 
Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari penyusunan formulasi/komposisi pakan ikan dengan 

berbagai metoda, penyusunan komposisi pakan sesuai ukuran ikan dan kebiasaan makan 

ikan. 

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari pembuatan pakan ikan dengan komposisi 

yang telah disusun sesuai kebutuhan ikan untuk mendapatkan pertumbuhan ikan yang 

terbaik. 

 

 

6.3. KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN TEKNIK DAN MANAJEMEN 

PEMBESARAN IKAN  

 

A. KOMPETENSI : 

1. Menguasai berbagai teknologi yang berkaitan dengan wadah dan media budidaya 

2. Menguasai teknik-teknik pembudidayaan ikan-ikan lokal khususnya ikan rawa. 

 

B. RUANG LINGKUP : 

1. Teknologi berkaitan dengan wadah, media dan objek (ikan) yang dibudidayakan. 

2. Mencari dan mendomistikasikan jenis-jenis ikan baru untuk dibudidayakan. 

 

C. MATA KULIAH 

Mata Kuliah yang diasuh oleh Kelompok Bidang Keahlian Teknologi dan 

Manajemen Pembesaran Ikan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 17. Mata Kuliah Jurusan Budidaya Perairan pada Kelompok Bidang Keahlian 

Teknik dan Manajemen Pembesaran Ikan. 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIB 3103 Akuakultur Enjinering 3 (2-1) Ir. Mulyadi, M.Phil. 

PIB 3104 Manajemen Budidaya Air 

Tawar, Payau dan Laut 

3 (2-1) Ir. Rusliadi, M.Si. 

PIB 3202 Ikan Hias dan Akuaskap 3 (2-1) Iskandar Putra, S.Pi., M.Si. 

PIB 3201 Manajemen Budidaya Rawa 3 (2-1) Prof. Dr. Ir. Usman M. Tang, M.S. 

PIB 3206 Produktifitas Tanah Dasar 3 (2-1) Dr. Saberina Hs, S.Pi., M.T. 

PIB 3210 Akuakultur Perkotaan 2 (1-1) Iskandar Putra, S.Pi., M.Si. 

PIB 4105 Capita Selecta 2 (0-2) Prof. Dr. Ir. Usman M. Tang, M.S. 

PIB 3211 Bisnis Akuakultur 3 (2-1) Prof. Dr. Ir. Usman M. Tang, M.S. 

PIB 4106 Media Akuakultur 3 (2-1) Dr. Saberina Hs, S.Pi., M.T. 

PIB 4107 Planktonologi Air Tawar 3 (2-1) Ir. Niken Ayu Pamukas, M.Si . 

PIB 4108 Manajemen Tata Lingkungan 

Akuakultur 

3 (2-1) Ir. Niken Ayu Pamukas, M.Si . 

Catatan : huruf italic = Mata Kuliah pilihan 

 

D. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Deskripsi mata kuliah serta praktikum dari mata kuliah wajib jurusan/pendukung 

yang termasuk dalam KBK Teknologi Teknologi dan Manajemen Pembesaran Ikan adalah 

sebagai berikut : 

1. PIB 3103, Akuakultur Enjinering         3 (2-1) 

    Prasyarat : PIO 2107  
Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar rekayasa budidaya perikanan dan 

memahami rancangan sitem akuatik atau air untuk unit budidaya ikan, sistem pengairan 

dan peralatan, pengukuran dan desain lokasi budidaya ikan ; rekayasa alat, wadah, 

lingkungan dan biota budidaya 

Deskripsi praktikum: 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari pengoperasian peralatan auto levelling, 

perancangan wadah budidaya (kolam), mengukur areal yang layak untuk pengembangan 

areal budidaya, serta dapat menghitung kebutuhan tanah untuk pematang kolam. 

 

2. PIB 3104, Manajemen  Budidaya Air Tawar, Payau dan Laut    3 (2-1) 

    Prasyarat : PIO 2107  

Deskripsi Mata Kuliah: 
Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip budidaya air tawar; tahap-tahap pengelolaan 

budidaya di kolam dan keramba; penerapan sistem agribisnis dalam budidaya air tawar;  

mempelajari berbagai aspek biologi, ekologi dan budidaya ikan laut dan payau; serta 

membahas berbagai media pemeliharaan ikan di tambak dan keramba jaring apung.  

Deskripsi praktikum: 
Praktikum mata kuliah ini mempelajari persiapan kolam/keramba, penebaran, pengelolaan 

kualitas air, sampling, dan pemanenan secara langsung di lapangan, mempelajari desain serta 

pembuatan berbagai wadah budidaya seperti keramba jaring apung dan tambak. 
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3. PIB 3202, Ikan Hias dan Akuaskap        3 (2-1) 

Prasyarat : PIO 2107 
Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari berbagai aspek biologi, ekologi dan budidaya ikan 

hias. 

Deskripsi praktikum: 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari desain model dan media budidaya ikan hias 

serta pembuatan akuarium dengan beberapa kelengkapannya. 

 

4. PIB 3202, Manajemen Budidaya Rawa         2 (2-0) 

    Prasyarat : PIO 2107  

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari prinsip budidaya di perairan rawa, mengetahui jenis-

jenis organisme yang bisa dibudidayakan di perairan rawa, teknologi pemanfaatan perairan 

rawa untuk budidaya.  

 Deskripsi praktikum: 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari penyelarasan tanah gambut dan air rawa 

untuk budidaya ikan selais, baung, patin, gurami, nila, lele dan ikan mas.  

 

5. PIB 3206, Produktifitas Tanah Dasar        3 (2-1) 

Prasyarat : PIB 2202 
Deskripsi mata kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar pengelolaan kualitas tanah dasar, konsep, 

profil dan sifat tanah serta morfologi tanah. Pemanfaatan dan pengelolaan kualitas tanah 

sulfat masam, tanah rawa dan tanah gambut (oganosol) dalam budidaya perikanan. 

Memformulasikan ”ameliorat” dari berbagai jenis tanah masam untuk pengembangannya 

dalam usaha budidaya perikanan.  

Deskripsi praktikum: 

Praktikum mata kuliah ini mempelajari perbedaan profil dan sifat tanah masam, 

rawa dan gambut, serta mampu memformulasikan amelioran yang cocok untuk tanah 

masam. 

 

6. PIB 3211, Bisnis Akuakultur         3 (2-1) 

Prasyarat : PIO 2107 
Deskripsi Mata Kuliah:  

Mata kuliah ini mempelajari dan memahami jenis-jenis ikan komersil  sebagai 

bisnis di bidang budidaya serta memberikan pemahaman dan wawasan  tentang wirausaha 

di bidang perikanan. 

Deskripsi Praktikum:  

Praktikum mata kuliah ini melatih mahasiswa melakukan usaha dibidang budidaya 

ikan konsumsi, ikan hias, pembuatan pakan ikan serta melatih mahasiswa membuat 

analisis usaha secara lengkap. 

 

7. PIB 3210, Akuakultur Perkotaan         2 (1-1) 

Prasyarat : PIO 2107 
Deskripsi Mata Kuliah:  

Mata kuliah ini mempelajari jenis budidaya pada lahan sempit, dengan penerapan 

teknologi kepadatan tinggi ramah lingkungan yaitu, budidaya pada kolam terpal, 

akuaponik dan bioflok.  
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Deskripsi Praktikum :  

Praktikum mata kuliah ini mempelajari desain kolam terpal, desain sistem 

akuaponik dan sistem bioflok serta sistem pemeliharaan dengan kepadatan tinggi. 

 

8. PIB 4105, Capita Selekta          2 (0-2) 

Prasyarat : PIB 3104 
Mata kuliah ini memberikan keterampilan dan keahlian kepada mahasiswa tentang 

tahap-tahap yang dilakukan pada kegiatan budidaya serta melakukan kegiatan budidaya 

ikan di berbagai wadah budidaya khususnya kolam air tawar. 

 

9. PIB 4106, Media Akuakultur         3 (2-1) 

Prasyarat : PIB 2202 

Deskripsi mata kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari pengelolaan air dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan organisme dalam media budidaya. Jenis wadah/tanah, kontruksi, bentuk dan 

ukuran media budidaya, organisme yang ada, jenis organisme budidaya dan vegetasi 

disekitarnya. Unsur-unsur hara esensial, N-P-K dan hubungannya dengan pertumbuhan 

organisme, unsur-unsur hara mikro, unsur hara penunjang dan evaluasi kesuburan media 

budidaya. Kesuburan kolam/tambak sistem tradisional, ekstensif dan intensif, baik secara 

monokultur, polikultur, maupun “mixed farming”. 

Deskripsi praktikum : 

Praktikum mata kuliah ini membuat dan mendesain media budidaya serta mampu 

menentukan kesuburan media akuakultur. 

 

10. PIB 4107, Planktonologi Air Tawar        3 (2-1) 

Prasyarat : PIO 2105 

Deskripsi mata kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari jenis-jenis fitoplankton dan zooplankton air tawar, 

jenis-jenis plankton sebagai indikator kesuburan dan pencemaran air tawar. Memahami 

prinsip dasar cara sampling plankton, identifikasi dan menganalisa jenis dan kelimpahan 

plankton.  

Deskripsi praktikum: 

Praktikum mata kuliah ini mempraktekkan dasar cara sampling plankton, 

identifikasi serta menganalisa jenis dan kelimpahan plankton.  

 

11. PIB 4108, Manajemen Tata Lingkungan Akuakultur    3 (2-1) 

Prasyarat : PIO 2107  

Deskripsi mata kuliah:  

Mata kuliah ini mempelajari kegiatan budi daya perikanan di kolam, tambak dan 

jaring apung dengan tujuan, menghasilkan produksi dan mengharapkan keuntungan yang 

tinggi namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Deskripsi praktikum: 

 Praktikum mata kuliah ini mengamati tata lingkungan usaha budidaya dan 

dampaknya ke lingkungan. 
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VII. MATA KULIAH PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN 

  SETIAP SEMESTER 

 

 Beban SKS yang ditawarkan setiap semester merujuk ke Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 17 dan 

Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 76/UN19/AK/2012 BAB III Pasal 7 tentang 

Beban Studi. Mata kuliah yang disajikan setiap semesternya seperti yang diuraikan di 

bawah ini; 

Semester 1 

 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIO 1101 Biologi Umum 3 Dr. Dra. Windarti, M.Sc. 

PIO 1102 Matematika 2 Dr. Ir. Afrizal Tanjung, M.Sc. 

PIO 1103 Pengantar Ilmu Perairan 2 Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.S. 

PIO 1104 Kimia Dasar 3 Dr. Syahril Nedi, M.Si. 

PIO 1105 Dasar-dasar Manajemen 2 Ir. Eni Yulinda, M.P. 

PIO 1106 
Pengantar Ilmu Ekonomi 

Perikanan 
2 Ir. Kusai, M.Si. 

UXN 1101 Pendidikan Agama 2 Tim MKU UNRI 

UXN 1102 Bahasa Indonesia 2 Tim MKU UNRI 

UXN 1103 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Tim MKU UNRI 

Jumlah 20 
 

 

Semester 2 

 

Kode  Mata Kuliah  SKS  Penanggung Jawab  

PIO 1201 Pengantar Sosiologi 2 Ir. Firman Nugroho, M.Si. 

PIO 1202 Statistika 3 Ir. Firman Nugroho, M.Si 

PIO 1204 Fisika Dasar 2 Dr. Mubarak, M.Si. 

PIO 1205 Avertebrata Air 3 Ir. Rusliadi, M.Si. 

PIO 1206 Ikhtiologi 3 
Dr. Ir. Chaidir Pulungan, 

M.S. 

PIO 1207 Ekologi Perairan 3 Nur El Fajri, S.Pi., M.Si. 

PIO 1208 Pengantar Oseanografi 2 Ir. Musrifin Ghalib, M.Si. 

UXN 1005 Pancasila 2 TIM MKU UNRI 

UXN 1202 Pendidikan Budaya Melayu 2 TIM MKU UNRI 

Jumlah 22 
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Semester 3 

 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIO 2101 Rancangan Percobaan 3 Dr. Ir. Afrizal Tanjung, M.Sc. 

PIO 2102 Biologi Perikanan 3 
Ir. Ridwan Manda Putra, 

M.Si. 

PIO 2103 Pengantar Sistem Informasi 2 
Dr. Ir. T. Ersty Yulikasari, 

M.Si. 

PIO 2104 
Dasar-dasar Penangkapan 

Ikan 
2 Ir. Bustari, M.Si. 

PIO 2105 Widya Selam 2 Ir. Bustari, M.Si. 

PIO 2106 
Dasar-dasar Teknologi Hasil 

Perikanan 
2 Ir. Suparmi, M.Si. 

PIO 2107 Dasar-dasar Akuakultur 2 Ir. Mulyadi, M.Phil. 

PIO 2108 Dasar-dasar Mikrobiologi 2 Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA. 

PIM 2105 Limnologi 3 Ir. Clemen Sihotang, M.Sc. 

Jumlah 21 
 

 

 

Semester 4  

 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIO 2201 Bahasa Inggris 2 Tim UP2B UNRI 

PIO 2202 Metodologi Penelitian 2 Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA. 

PIO 2203 Kewirausahaan 2  

PIO 2204 Fisiologi Hewan Air 3 
Dr. Ir. Chaidir Pulungan, 

M.S. 

PIO 2206 Dinamika Populasi 3 
Ir. Ridwan Manda Putra, 

M.Si. 

PIB 2201 Nutrisi Ikan 3 Ir. Adelina, M.Si. 

PIB 2202 Manajemen Kualitas Air 3 Prof. Dr. Ir. Syafriadiman 

PIB 2203 Manajemen Produksi Benih 3 Ir. Hamdan Alawi, M.Sc. 

 
Jumlah 21 
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Semester 5 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIB 3101 Budidaya Pakan Alami 3 Dr. Ir. Netti Aryani, M.S. 

PIB 3102 
Teknologi dan Manajemen  

Pemberian Pakan Ikan 
3 

Dr. Indra Suharman, S.Pi., 

M.Sc. 

PIB 3103 Akuakultur Enjinering 3 Ir. Mulyadi, M.Phil. 

PIB 3104 
Manajemen Budidaya Air 

Tawar, Payau dan Laut 
3 Ir. Rusliadi, M.Si 

PIB 3105 Fisiologi Reproduksi Ikan 3 Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.S. 

PIB 3106 Teknologi Pembenihan Ikan  3 Ir. Nuraini, M.S.  

PIB 3107 Parasit dan Penyakit Ikan 3 
Dr. Dra. Iesje Lukistiowaty, 

M.S. 

Jumlah 21 
 

 

 

Semester 6 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIO 2201  Bahasa Inggris Jurusan  2 Ir. Mulyadi, M.Phil.  

PIB 3201 Manajemen Budidaya Rawa 3 Prof. Dr. Ir. Usman M. Tang, 

M.S. 

PIB 3202  Ikan Hias dan Akuaskap 3 Iskandar, S.Pi., M.Si. 

PIB 3203  Dasar-dasar Genetika Ikan 3 Ir. Hamdan Alawi, M.Sc.  Dr. Ir. Henni Syawal, M.Si.  

PIB 3204  Dasar-dasar Bioteknologi 

Akuakultur 

3 Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.S. 

PIB 3205  Manajemen Kesehatan Ikan 3  Dr. Ir. Henni Syawal, M.Si. 

PIB 3206  Produktifitas Tanah Dasar 3  Dr. Saberina Hs, S.Pi., M.T. 

PIB 3207  Analisis Penyakit Ikan* 2 Dr. Dra. Iesje Lukistiowaty, 

M.S.  

PIB 3208  Histopatologi Ikan*  2 Dr. Ir. Morina Riauwaty,  

Dipl. Biol., M.P.  

PIB 3209  Bahan dan Analisis Pakan 

Ikan* 

2  Ir. Adelina, M.Si. 

PIB 3210  Akuakultur  Perkotaan*  2 Iskandar Putra, S.Pi., M.Si.  

PIB 3211 Bisnis Akuakultur* 

 

3  Prof. Dr. Ir. Usman M. Tang, 

M.S. 

Jumlah 31 
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Semester 7 

 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIB 4101 Nutrisi  Larva Ikan* 2  Ir. Hamdan Alawi, M.Sc. 

PIB 4102 Toksikologi Akuakultur* 2  Prof. Dr. Ir. Syafriadiman 

PIB 4103 Ilmu Karantina Ikan* 2  Dr. Ir. Henni Syawal, M.Si. 

PIB 4104 
Teknologi Formulasi Pakan 

Ikan* 

2  Ir. Adelina, MSi 

PIB 4105 Capita Selecta* 2 Prof. Dr. Ir. Usman M. Tang, 

M.S. 

PIB 4106 Media Akuakultur* 3  Dr. Saberina Hs, S.Pi., M.T. 

PIB 4107 Planktonologi Air Tawar* 3  Ir. Niken Ayu Pamukas, M.Si . 

PIB 4108 
Manajemen Tata Lingkungan 

Akuakultur* 

3  Ir. Niken Ayu Pamukas, M.Si . 

PIB 3103 
Penyuluhan dan Komunikasi 

Perikanan * 
2 Ir. Ridar Hendri, M.Si. 

Jumlah 21 
 

* dan huruf italik menandakan mata kuliah pilihan 

 

 

Semester 8 

 

Kode Mata Kuliah SKS Penanggung Jawab 

PIO 4201 Seminar 1 
TIM Program Studi 

Akuakultur 

PIO 4202 Praktek Magang 3 
TIM Program Studi 

Akuakultur 

PIO 4203 Skripsi 5 
TIM Program Studi 

Akuakultur 

PIO 4204 Kuliah Kerja Nyata 4 LPPM UR 

Jumlah 13 
 

 

 Jumlah mata kuliah wajib = 138 SKS, ditawarkan 138 SKS. 

 Jumlah mata kuliah pilihan = 6-18 SKS, ditawarkan 32 SKS. 
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VIII. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

 Standar penilaian yang dilakukan pada Prodi Akuakultur merujuk ke Peraturan 

Rektor Universitas Riau Nomor 76/UN19/AK/2012 BAB V tentang Sistem Evaluasi dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 

Bagian Kelima tentang Standar Penilaian Pembelajaran, sebagai berikut : 

1. Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi 

kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, praktek magang, dan 

penelitian serta tugas akademik lainnya. 

2. Ujian yang diberikan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa 

dikelompokkan atas Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan 

ujian sarjana.Ujian sarjana adalah ujian yang dilakukan untuk tugas akhir secara 

komprehensif. 

3. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan 

kalender akademik. Dalam hal tertentu jika UTS dan UAS dilaksanakan di luar jadwal 

yang telah ditetapkan dapat diadakan atas izin Dekan. 

4. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester apabila telah mengikuti kuliah dan 

atau praktikum dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka. 

5. Mahasiswa wajib mengikuti praktikum pada mata kuliah yang memiliki praktikum. 

Jika tidak diikuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal untuk mata kuliah 

tersebut atau diberi nilai E (nol). 

6. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 80% dan 

telah memenuhi persyaratan lainnya, akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah 

terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) 

yang didukung oleh keterangan resmi dan diterima oleh dekan, dapat mengikuti ujian 

susulan sebagai pengganti UTS dan UAS, yang waktunya dapat diatur secara 

tersendiri. 

7. Mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti UAS, diberi nilai E (nol) untuk UAS 

mata kuliah yang bersangkutan. 

8. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan dalam 

bentuk tertulis dan lisan. Soal ujian UTS dan UAS dapat berupa : esai, pilihan ganda, 

dan atau bentuk lainnya. 

9. Nilai lengkap akhir semester suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai kehadiran/ 

presensi (5%), Tugas dan praktikum (25%), UTS (30%) dan UAS (40%). 
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10. Nilai lengkap akhir semester suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) 

yaitu dari huruf  E sampai dengan huruf A yang dalam Angka Mutu (AM) dari angka 0 

(nol) sampai dengan angka 4 (empat) secara berurutan. Hubungan antara Nilai Mutu 

(NM), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) diberikan dalam tabel berikut : 

 

Nilai Mutu Angka Mutu Sebutan Mutu 

A ( > 85) 4,00 
Sangat Baik 

A- (81-85) 3,75 

B+ (76-80) 3,50 

Baik B (71-75) 3,00 

B- (66-70) 2,75 

C+ (61-65) 2,50 
Cukup 

C (51-60) 2,00 

D (45-50) 1,00 Kurang 

E (< 45) 0,00 Gagal 

 

11. Mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tuga-tugas 

akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata kuliah tersebut 

dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka untuk sementara dapat 

diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh mata kuliah bersangkutan. 

12. Nilai Tidak Lengkap (TL) dalam batas waktu paling lambat 9 (sembilan) hari kalender 

semenjak nilai TL tersebut diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, 

seminar dan skripsi. 

13. Perubahan nilai TL harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada sub bagian 

pendidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. 

14. Nilai Tidak Lengkap (TL) akan otomatis diganti menjadi E (gagal) bila mahasiswa 

bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapiselama 9 hari kalender. 

15. Dalam menentukan Indeks Prestasi Sementara (IPS) maka nilai TL tidak 

diperhitungkan. 

16. Mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti 

kegiatan kuliah, pratikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara 

utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya. 

17. Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk 

menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah nilai tertinggi yang pernah 

diperoleh. 
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18. Mahasiswa yang tersangkut penyelesaian masa studi efektif 10 (sepuluh) semester 

hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib program studi dengan nilai D atau E, maka 

untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab 

mata kuliah yang bersangkutan atas izin Dekan FPIK UR. 

19. Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang diperbolehkan untuk mengulang 

satu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang 

maksimal C. 

20. Jika setelah mengulang untuk yang kedua kalinya ternyata tidak lulus juga maka 

penilaian diserahkan kepada TIM pengampu mata kuliah. 
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IX. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

 

 Biaya operasional Prodi Akuakultur dalam rangka melaksanakan kegiatan 

pendidikan tinggi mencakup ; biaya dosen, tenaga kependidikan, bahan operasional 

pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Pembiayaan gaji dosen dan tenaga 

kependidikan bersumber dari dana APBN, sedangkan bahan operasional pembelajaran dan 

biaya operasional tidak langsung, seperti ; 1). Renovasi ruang kuliah dan laboratorium 

didanai dari dana PNBP (SPP mahasiswa) dan BOPTN, 2). Gaji pegawai honorer dibiayai 

oleh dana PNBP, serta 3). Pembiayaan proses pembelajaran (Praktikum, proses belajar 

mengajar dan administrasi) bersumber dari dana PNBP. 
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X. DOKUMEN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN 

(RPP) 
Fak/Jur/Prodi : FAPERIKA/BDP/BDP 

Mata Kuliah/SKS : Analisis Penyakit Ikan PIA 3207 2(1-1) 

Pokok Bahasan : Pendahuluan s./d UAS  

Pertemuan Ke- : 1 s.d 16 

Alokasi Waktu : 1 x 50 Menit 

Standar Kompetensi 

:Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat mendiagnosa penyakit ikan berdasarkan  

gejala - gejala klinis baik secara eksternal maupun internal serta mengetahui cara pencegahan maupun 

penanggulangannya 

Kompetensi Dasar 
: Memahami cara mendiagnosa ikan sakit, mengetahui gejala - gejala klinis baik secara eksternal 

maupun internal serta mengetahui pencegahan maupun penanggulangannya 

Materi Kuliah : 16 kali pertemuan 

Metode Pembelajaran : Kuliah, diskusi, tugas paper dan praktikum 

Alat/Bahan 

: Sampel ikan sakit yang masih hidup, mikroskup, alat dissecting, objek glas, cover glas, Aquades, 

NaCl fisiologis,  jarum ose, lampu bunsen, cawan petri, timbangan analitik, hot plate, tabung 

enlemeyer, media agar untuk menumbuhkan bakteri, bahan uji pewarnaan Gram (untuk bakteri), 

media untuk uji biokimia maupun uji fisika untuk mengidentifikasi bakteri secara konvensional.     

Kegiatan Pembelajaran  

  1) Kegiatan Awal : Kuliah, diskusi dan tugas paper 

  2) Kegiatan Inti : Praktikum  

  3) Kegiatan Akhir : UAS 

  4) Evaluasi : Kuis, Tugas mandiri dan tugas kelompok 

  5) Referensi  : Jurnal, text book dan buku ajar 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

Mata Kuliah : Analisis Penyakit Ikan Semester: VI, Kode: PIA 3207, SKS: 2 (1-1) 

Program Studi : Budidaya Perairan  Dosen : Dr. Dra. Iesje Lukistyowati, MS 

Capaian Pembelajaran 

:Setelah mengikuti mata kuliah 

Analisis Penyakit Ikan, Dapat 

mengidentifikasi penyebab penyakit 

ikan berdasarkan kelompoknya, dan 

dapat mencari alternatif pencegahan 

dan pengobatannya. mahasiswa dapat 

mendiagnosa penyakit ikan dengan 

tepat dan dapat melakukan 

penanggulangan dan pencegahannya   

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

:Dapat mendiagnosa penyakit ikan  

dengan tepat berdasarkan gejala klinis        

dan dapat mencari alternatif 

pencegahan dan pengobatannya. 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa dapat 

menjelaskan daftar 

penyakit ikan yang 

patogen dan 

menggolongkannya 

dengan benar 

 Jenis-jenis 

penyakit ikan 

yang patogen 

Kuliah dan diskusi 50 Dapat menjelaskan 

dengan benar 

penyakit ikan yang 

patogen dan 

menggolongkannya 

dengan tepat 

3 1. Amlancher, F. Teks 

Book of Fish 

Diseases. 

2. Kabata, Z. 1985. 

Parasit of Fish 

Cultured in The 

Tropics 
3. Lukistyowati, I. 

Riauwati, M. 2005. 

Analisis Penyakit 

Ikan 

4. Lukistyowati, I. 

2005. Teknik 

Pemeriksaan 

Penyakit Ikan 

5. Post, G. 1983. Text 

Book of Fish Health 
6. Schaperclouse, W. 

1992. Fish Diseases 

Vol I dan Vol II. 

2 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

dan menjelaskan 

jenis parasit maupun 

bakteri yang 

menyebabkan 

 Penyakit 

ikan dan cara 

mendiagnosa 

 

Kuliah, diskusi, 

dan memberi tugas 

kepada mahasiswa  

50 Dapat menjelaskan 

dengan tepat dan 

benar penyebab 

penyakit baik 

bakteri maupun 

penyakit yang 

disebabkan oleh 

4 4, 5, 6 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

penyakit parasit   

3 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

dan menjelaskan 

perairan/ kolam 

yang sehat dan tidak 

sehat 

 Perairan dan 

penyakit 

ikan 

Kuliah, diskusi 

dan ceramah oleh 

dosen yang 

bersangkutan 

50 Dapat menentukan 

keadaan perairan 

atau kolam yang 

sehat dan dapat 

mengetahui 

penyebab stress 

pada ikan  

4 2, 4, 5 

4 Mahasiswa dapat 

menggunakan 

berbagai jenis obat 

dengan cara berbeda 

dan benar 

 Penggunaan 

obat 

terhadap 

penyakit 

ikan 

Diskusi dan 

ceramah oleh 

dosen yang 

bersangkutan 

50 Dapat menentukan 

manfaat dan cara 

pemberian obat 

yang tepat pada 

ikan 

4 2, 4, 5 

5 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

dan menjelaskan 

garis-garis besar 

tanda klinis penyakit 

ikan yang dilihat 

secara eksternal 

maupun internal 

 Pemeriksaan 

sampel ikan 

yang sakit 

Ceramah dan 

diskusi 

50 Dapat 

mendiagnosis 

sampel ikan yang 

sakit dengan 

mengamati tanda-

tanda klinis 

pemeriksaan 

eksternal maupun 

internal dan juga 

melakukan isolasi 

bakteri dari ikan 

5 1, 2, 4, 5 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

yang sakit 

6 Mahasiswa dapat 

mengerjakan 

identifikasi penyakit 

yang disebabkan 

oleh bakteri 

 Penyebab 

bakterial 

pada ikan 

Ceramah dan 

diskusi 

50 Mampu melakukan 

identifikasi yang 

disebabkan oleh 

bakteri 

5 3, 4 dan 

7. Faddin, M.J.F. 1980. 

Biochemical Test 

for Identification of 

Medical Bacteria 
8. Inglis, V., Roberts 

R.J., and Bromage, 

N.R. 1993. Bacterial 

Diseases of Fish 
9. Austin, B and  

Austin, D.A. 1987. 

Bacterial Fish 

Pathogen : Diseases 

In Farmed and 

Wild Fish. John 

Wiley & Sons New 

York,Chichester, 

Brisbane, Toronto 

7 Mahasiswa dapat 

menjelaskan reaksi 

biokimia dari 

berbagai jenis 

bakteri patogen yang 

menyerang ikan 

 Penyebab 

bakterial 

pada ikan 

Diskusi, tanya 

jawab dan ceramah 

oleh dosen yang 

bersangkutan 

50 Mampu melakukan 

pengamatan reaksi 

uji biokimia untuk 

identifikasi secara 

konvensional 

5 3, 4, 7, 8, 9 

8 Mahasiswa dapat  Penyebab 

bakterial 

Kuliah dan Diskusi 50 Mampu 5 3, 4, 7, 8, 9 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

membandingkan 

reaksi biokimia dari 

berbagai jenis 

bakteri patogen yang 

menyerang ikan 

pada ikan membandingkan 

reaksi biokimia 

dengan cara 

konvensional 

9 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 30  

10 Mahasiswa dapat 

membandingkan 

reaksi biokimia yang 

spesifik dari bakteri 

patogen dan 

memberi nama 

 Memberi 

nama bakteri 

patogen yang 

ditemukan 

pada sampel 

ikan 

Kuliah dan 

Diskusi 

50 Dapat menentukan 

sifat karakteristik 

dari bakteri-bakteri 

patogen setelah 

dilakukan uji 

biokimia 

5 4, 6, 7 

11 Mahasiswa dapat 

membandingkan 

reaksi biokimia yang 

spesifik dari bakteri 

patogen dan 

memberi nama 

  Memberi 

nama bakteri 

patogen yang 

ditemukan 

pada sampel 

ikan 

Kuliah dan 

Diskusi 

50 Dapat menentukan 

sifat karakteristik 

dari bakteri-bakteri 

patogen setelah 

dilakukan uji 

biokimia 

5 4, 6, 7 

12 Mahasiswa dapat 

menyatakan 

penyakit bakterial 

yang menunjukkan 

gejala klinis yang 

 Bakteri 

patogen yang 

menunjukkan 

gejala klinis 

yang sama 

pada ikan 

Kuliah dan 

Diskusi  

 

50 Dapat 

mendiagnosis 

penyakit bakterial 

yang tanda-tanda 

klinisnya hampir 

5 1, 2, 4, 5, 7 



57 
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

sama sama 

13 Mahasiswa dapat  

mengetahui  dan 

menjelaskan dosis 

obat yang benar 

 Penggunaan 

obat dan 

antibiotik 

Ceramah dan 

diskusi oleh dosen  

dan mahasiswa 

yang 

bersangkutan 

50 Dapat menentukan 

dosis obat dengan 

tepat dan 

memberikan 

pengobatan pada 

ikan yang sakit 

5 4, 5 

14 Mahasiswa dapat 

membuat vaksin dari 

bakteri patogen 

 Membuat 

vaksin dari 

bakteri 

patogen 

Ceramah  dan 

diskusi oleh dosen  

dan mahasiswa 

yang 

bersangkutan 

50 Mampu membuat 

vaksin dari bakteri 

patogen 

7 3, 4, 6, 8, dan 

10. Ellis, A.F. 1988. 

General Principles 

of Fish 

Vaccination in: 

Fish Vaccination. 

A.E Ellis (Eds) 

Academic Press 

Limited. San 

Diego, USA. 225p 

15 Mahasiswa dapat 

mengembangkan uji 

coba vaksinasi di 

lapangan 

 Membuat 

vaksin dari 

bakteri 

patogen 

Kuliah dan 

Diskusi  

 

60 Dapat 

mengembangkan 

uji coba vaksin dari 

bakteri patogen 

7 3, 4, 6, 8, 10 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 40  
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RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Deskripsi Mata Kuliah: Bahan dan Analisis Pakan Ikan (kurikulum 2011) 

Mahasiswa mampu memformulasi dan mengatur komposisi pakan ikan, membuat pakan sesuai kebutuhan ikan untuk memacu pertumbuhan ikan 

serta mampu menganalisa kualitas pakan.  

 

Deskripsi praktikum: 

Mahasiswa diharapkan mampu memformulasi pakan ikan, memilih bahan-bahan yang baik untuk pakan ikan, membuat pakan berupa pelet dan 

mampu menganalisa kualitas pakan secara fisik, kimia dan biologi. 

Fak/Jur/Prodi :  FAPERIKA/BDP/BDP 

Mata Kuliah/SKS :  Bahan dan Analisis Pakan Ikan (kurikulum 2011) 

Pokok Bahasan :  Pendahuluan s.d Ujian Akhir Semester 

Pertemuan Ke- :  1 s.d 16 

Alokasi Waktu :  3 x 50 Menit 

Standar Kompetensi 
:  Mahasiswa diharapkan  mampu membuat pakan ikan berkualitas baik dengan komposisi bahan dan 

kandungan nutriennya diatur sesuai kebutuhan ikan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ikan, 

serta mampu menganalisis kualitas pakan secara fisik, kimia dan biologi 

Kompetensi Dasar 

:1. Mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis pakan dalam budidaya ikan, kelebihan dan 

     kekurangan setiap pakan. 

 2. Mahasiswa mampu mengetahui jenis nutrien yang dibutuhkan untuk menunjang 

     pertumbuhan ikan serta jumlah optimumnya yang harus tersedia di dalam pakan 

 3. Mahasiswa mampu mengetahui jenis dan kriteria pemilihan bahan pakan ikan  

 4. Mahasiswa mampu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pakan ikan 

 5. Mahasiswa mampu memformulasi pakan ikan yang seimbang nutriennya dan memenuhi 

     kebutuhan  ikan 
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 6.  Mahasiswa mampu memformulasi pakan ikan dengan memperhatikan kebiasaan makan  

      (food habits) ikan: carnivora, herbivora dan omnivora 

 7.  Mahasiswa mampu memformulasi pakan dengan memperhatikan ukuran/ umur ikan: ikan  

      ukuran benih/ gelondongan dan induk 

 8.  Mahasiswa mengetahui cara membuat pakan ikan berupa pelet dan mengemas pelet dengan baik 

sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu lama 

 9.  Mahasiswa mampu mengetahui bentuk-bentuk pakan buatan dalam budidaya ikan 

10. Mahasiswa mampu menganalisa kualitas pakan secara fisik, kimia dan biologi 

 

Materi Kuliah 

  1. - Fungsi pakan dalam budidaya ikan.  

- Jenis-jenis pakan dalam budidaya ikan: pakan alami, tambahan dan buatan.  

- Kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis pakan 

  2. - Kebutuhan optimum nutrien protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan energi di dalam  

         pakan ikan 

- Kebutuhan optimum energi di dalam pakan ikan dan kaitannya dengan ketersediaan protein, 

lemak dan karbohidrat 

  3. - Bahan-bahan hewani dan nabati yang dapat dijadikan pakan ikan dan kandungan nutriennya 

- Bahan-bahan lain yang dapat dijadikan pakan ikan spt: limbah pabrik, limbah rumah potong, limbah 

perairan 

- Bahan-bahan mikro yang harus ada dalam pakan 

  4. - Jenis-jenis anti nutrien dalam bahan pakan  

      - Pengolahan bahan pakan untuk menghilangkan anti nutrien: perendaman, pemanasan, dehulling, 

        ekstraksi 

  5. - Mengatur komposisi pakan ikan dengan metode bujursangkar dan komputerisasi 

      - Mengatur komposisi pakan ikan yang seimbang nutrien dan energi total pakan 

  6. - Penggolongan ikan berdasarkan kebiasaan makannya  

      - Mengatur komposisi pakan ikan herbivora, omnivora dan carnivora 

  7. - Pakan yang cocok untuk larva ikan (alami dan pasta) 

      - Mengatur komposisi pakan ikan ukuran benih dan dewasa/ induk 

  8. - Bentuk, ukuran dan jenis pakan buatan 

- Cara membuat pakan buatan berupa pelet pada skala RT, industri kecil dan besar 
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- Cara mengemas dan menyimpan pakan yang benar 

      - Paking  pakan untuk penyimpanan 

  9. - Bentuk pakan yang sesuai dengan ukuran/umur ikan 

      - Kelebihan/kelemahan setiap bentuk pakan tersebut 

10.  - Tujuan dan manfaat menganalisa kualitas pakan 

       - Analisa kualitas pakan secara fisik, kimia dan biologi 

       - Kontrol kualitas pakan 

Metode Pembelajaran 

  1. Memberikan perkuliahan dengan cara bervariasi yang dilengkapi dengan OHT (Overhead 

Transparancy) dan  white board.  

2. Menyediakan buku ajar (Judul: Pakan Ikan Budidaya dan Analisis Formulasi) 

3. Memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri 

4. Melakukan diskusi dalam proses pembelajaran dan membahas secara berkelompok terhadap tugas 

yang diberikan 

5. Melakukan praktikum yang sesuai dengan topik perkuliahan  

 

Alat/Bahan :  Laptop, In-focus, white board, bahan ajar 

Kegiatan Pembelajaran  

  1) Kegiatan Awal 

: - Menyampaikan RP, RKPP dan materi perkuliahan untuk 1 semester 

- Membicarakan tugas-tugas mandiri dan terstruktur 

- Membicarakan sistem penilaian (tugas, quis, UTS dan UAS)  

 

  2) Kegiatan Inti 

: - Melakukan kegiatan pembelajaran terhadap setiap materi perkuliahan 

- Memberikan tugas individu dan kelompok 

- Mendiskusikan hasil tugas kelompok 

- Mengadakan quis pada waktu proses pembelajaran 

- Melakukan kegiatan praktikum 

- Mengadakan Ujian Tengah Semester 

 

  3) Kegiatan Akhir : - Mengadakan Ujian Akhir Semester 

- Memberikan nilai akhir mahasiswa 
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  4) Evaluasi 
: - Evaluasi nilai akhir mahasiswa dan menyusun rencana penyempurnaan mata kuliah Bahan dan 

Analisis Pakan Ikan untuk pelaksanaan diwaktu yang akan datang 

 

  5) Reverensi  

1. Adelina, I. Boer dan I. Suharman. 2012. Pakan Ikan Budidaya dan Analisis Formulasi. Unri Press. 

2. NRC. 1993. Nutrition and Requirement of Warmwater Fishes. National Academic of  Science. 

Washington, D. C. 248p. 

3. Jobling, M. Gomez, E. Diaz, J. 2002. Feeds types manufacturer and ingredient 31-39 p in Food 

Intake Fish (Houlihan D, Boujard T, Jobling, M.eds). Blackwell Science Ltd. Osney Mead. Oxford. 

4. Halver, J. E. 1989. Fish Nutrition. Second Edition. Academic Press, Inc, California. 

5. Hepher, B. 1990. Nutrition of Pond Fish.  

6. Lovell, T. 1989. Nutrition and Feeding of Fish. Chapman and Hall, England.  

7. Watanabe, T. 1988. Fish Nutrition and Mariculture. Department Of Aquatic Bioscience. Tokyo 

University Of Fisheries. JICA. 223 p. 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

Mata Kuliah :  Bahan dan Analisis Pakan Ikan Semester: V, Kode: PIB 3107, sks: 3 (2-1) 

Program Studi :  Budidaya Perairan Dosen : Ir. Adelina, M.Si 

Capaian Pembelajaran 

:  Mahasiswa mampu membuat pakan ikan dengan 

komposisi bahan dan nutrien yang diatur sendiri serta 

mampu menganalisa kualitas pakan secara fisik, kimia dan 

biologi 

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

: - Mahasiswa mampu mengatur komposisi pakan untuk ikan 

karnivora, omnivora dan herbivora 

- Mahasiswa mampu memilih bahan pakan berkualitas baik 

- Mahasiswa mampu membuat pakan buatan berupa pelet 

- Mahasiswa mampu menguji kualitas pakan secara fisik, 

kimia dan biologi 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir 

Yang Diharapkan 

Bahan Kajian  

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Mahasiswa mampu 

mengetahui jenis-

jenis pakan dalam 

budidaya ikan serta 

mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan setiap 

pakan 

- Fungsi pakan dalam 

budidaya ikan.  

- Jenis-jenis pakan dalam 

budidaya ikan: pakan 

alami, tambahan dan 

buatan  

- Kelebihan dan 

kekurangan masing-

masing jenis pakan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab 
 

 

 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

- 1. Adelina, I. Boer dan I. 

Suharman. 2005. 

Pakan Ikan Budidaya 

dan Analisis 

Formulasi. Unri Press. 

2. Lovell, T. 1989. 

Nutrition and Feeding 

of Fish. Chapman and 

Hall, England 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan jenis-

jenis dan jumlah 

nutrien yang harus 

tersedia di dalam 

pakan 

- Kebutuhan optimum 

nutrien-nutrien dan 

energi di dalam  pakan 

ikan 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 
Quis 

 

100 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab 

soal quis 

2,5% 1. Halver, J. E. 1989. 

Fish Nutrition. Second 

Edition. Academic 

Press, Inc, California. 

2. Adelina, I. Boer dan I. 

Suharman. 2005. 

Pakan Ikan Budidaya 

dan Analisis 

Formulasi. Unri Press. 
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3. Mahasiswa mampu 

mengetahui bahan- 

bahan pembuat pakan 

ikan serta  kandungan 

nutriennya 

- Bahan-bahan hewani 

dan nabati yang dapat 

dijadikan pakan ikan dan 

kandungan nutriennya 

- Bahan – bahan lain 

yang  dapat dijadikan 

pakan  ikan spt: limbah 

pabrik, limbah rumah 

potong, limbah perairan 

- Bahan-bahan mikro  

yang harus tersedia dalam  

pakan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

 

5% 

 

Jobling, M. Gomez, E. 

Diaz, J. 2002. Feeds 

types manufacturer and 

ingredient 31-39 p in 

Food Intake Fish 

(Houlihan D, Boujard T, 

Jobling, M.eds). 

Blackwell Science Ltd. 

Osney Mead. Oxford. 

 

4. Mahasiswa mampu 

mengetahui cara 

mempersiapkan 

bahan-bahan pakan 

hingga siap 

digunakan 

 - Jenis-jenis anti nutrien 

dalam bahan pakan  

 - Pengolahan bahan 

pakan untuk 

menghilangkan anti 

nutrien:  

  perendaman, 

pemanasan, dehulling, 

ekstraksi 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

5% Jobling, M. Gomez, E. 

Diaz, J. 2002. Feeds 

types manufacturer and 

ingredient 31-39 p in 

Food Intake Fish 

(Houlihan D, Boujard T, 

Jobling, M.eds). 

Blackwell Science Ltd. 

Osney Mead. Oxford. 

5. Mahasiswa mampu 

memformulasi pakan 

ikan dengan 

kandungan nutrien 

memenuhi kebutuhan 

ikan 

- Mengatur komposisi 

pakan ikan dengan 

metode bujursangkar dan 

komputerisasi 

- Mengatur komposisi 

pakan ikan yang 

seimbang nutrien dan 

energi total pakan 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas kelompok 

200 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas di 

dalam 

kelompok 

5% Adelina, I. Boer dan I. 

Suharman. 2005. Pakan 

Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi. 

Unri Press. 
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6. Mahasiswa mampu 

memformulasi pakan 

ikan dengan 

memperhatikan 

kebiasaan makan 

ikan  

-  Penggolongan ikan 

berdasarkan kebiasaan 

makannya  

- Mengatur komposisi 

pakan ikan herbivora, 

omnivora dan carnivora 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas kelompok 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas di 

dalam 

kelompok 

5% Adelina, I. Boer dan I. 

Suharman. 2005. Pakan 

Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi. 

Unri Press. 

 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 

 

7. Mahasiswa mampu 

mengetahui jenis 

pakan yang cocok 

untuk larva dan induk 

ikan  

- Pakan yang cocok untuk 

larva ikan (alami dan 

pasta) 

- Mengatur komposisi  

     pakan ikan ukuran  

     dewasa/ induk 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

- Hepher, B. 1990. 

Nutrition of Pond Fish.  

 

8. Mahasiswa mampu 

mengetahui cara 

membuat pakan pada 

beberapa skala serta 

mampu melakukan 

pengemasan 

- Cara membuat pakan 

buatan berupa pelet pada 

skala RT, industri kecil 

dan besar 

- Cara mengemas dan 

menyimpan pakan yang 

benar 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

5% Adelina, I. Boer dan I. 

Suharman. 2005. Pakan 

Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi. 

Unri Press. 

 

9. Mahasiswa mampu 

mengetahui bentuk-

bentuk pakan buatan 

dalam budidaya ikan 

- Bentuk,  ukuran dan 

jenis pakan buatan 

- Bentuk pakan  yang 

sesuai dengan  

     ukuran/umur ikan 

-   Kelebihan/kelemahan  

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab 

Quis 

100 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab 

soal quis 

2,5% 1. Lovell, T. 1989. 

Nutrition and Feeding 

of Fish. Chapman and 

Hall, England.  

2. NRC. 1993.  

Nutrition and  
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    setiap bentuk pakan  

 

Requirement of  

Warmwater Fishes. 

National Academic of  

Science.  

Washington, D. C.  

10. Mahasiswa mampu 

mengetahui beberapa 

cara menganalisa 

kualitas pakan buatan 

 - Tujuan dan manfaat 

menganalisa kualitas 

pakan 

- Analisa kualitas pakan 

secara fisik, kimia dan 

biologi 

 -  Kontrol kualitas pakan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab 

 

200 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

- Watanabe, T. 1988. Fish 

Nutrition and 

Mariculture. 

Department Of Aquatic 

Bioscience. Tokyo 

University Of Fisheries. 

JICA. 223 p. 

PRAKTIKUM 

 Mahasiswa mampu 

melakukan kegiatan: 

mengatur komposisi 

pakan, membuat 

pakan dan uji kualitas 

pakan 

- Mengatur komposisi 

pakan ikan karnivora, 

omnivora dan 

herbivora 

- Menentukan bahan-

bahan pakan yang baik 

- Mempersiapkan bahan 

pakan dengan benar 

- Membuat pakan buatan 

berupa pelet 

- Uji kualitas pakan 

secara fisik, kimia dan 

biologi 

Asistensi,  

praktikum 

 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab 

soal-soal 

pada waktu 

asistensi 

Keaktifan 

mahasiswa 

melakukan 

praktikum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN PRAKTIKUM 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25 % 
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UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Deskripsi Mata Kuliah: Ilmu Nutrisi Hewan Air (kurikulum 2011) 

Mahasiswa memahami manfaat dan fungsi semua nuntrien yang dikandung dalam pakan dan mengetahui kebutuhan nutrien yang optimal untuk 

pertumbuhan terbaik ikan/hewan air yang dibudidayakan. 

Deskripsi praktikum: 

Mahasiswa mampu mengevaluasi kebutuhan ikan/hewan air akan nutrien dalam pakan dan usaha meningkatkan kandungan nutrien khususnya 

protein pada bahan pakan 

Fak/Jur/Prodi : FAPERIKA/BDP/BDP 

Mata Kuliah/SKS : Ilmu Nutrisi Hewan Air (kurikulum 2011) 

Pokok Bahasan : Pendahuluan s.d Ujian Akhir Semester 

Pertemuan Ke- : 1 s.d 16 

Alokasi Waktu : 3 x 50 Menit 

Standar Kompetensi 
: Setelah menyelesaikan mata kuliah Ilmu Nutrisi Hewan Air, mahasiswa diharapkan memiliki 

pengetahuan tentang nutrien-nutrien yang dibutuhkan ikan, udang dan kepiting,  manfaat nutrien bagi 

hewan tersebut serta metabolisme nutrien di dalam tubuh untuk kebutuhan hidup dan pertumbuhan. 

Kompetensi Dasar 

: 1. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami pentingnya nutrien untuk kehidupan 

dan pertumbuhan ikan serta hewan air lainnya 

2. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami nutrien yang dibutuhkan larva ikan 

untuk perkembangan dan pertumbuhannya 

  3. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami fungsi dan manfaat nutrien serta 

jumlah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan  

 4. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami fungsi dan manfaat nutrien serta 

kaitannya dengan ketersediaan energi yang dibutuhkan ikan untuk hidup dan tumbuh 
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5. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami nutrien yang dibutuhkan induk ikan 

untuk perkembangan gonadnya 

 6. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami mekanisme pencernaan makanan 

dan nutrien pada ikan 

 7.  Setelah  mengikuti  perkuliahan,  mahasiswa  mampu  memahami  mekanisme metabolisme nutrien 

pada ikan  

 8.  Setelah  mengikuti  perkuliahan, mahasiswa  mampu  memahami  nutrien  yang dibutuhkan udang 

untuk pertumbuhan 

 9.  Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami nutrien yang dibutuhkan kepiting 

untuk pertumbuhan 

10. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami nutrien yang dibutuhkan ikan hias 

untuk mencerahkan warna dan pertumbuhan 

11. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami penyakit yang muncul pada hewan 

air akibat kekurangan nutrisi 

Materi Kuliah 

  1. - Pengertian nutrisi dan nutrien 

   - Jenis-jenis nutrien yang dibutuhkan ikan, udang dan kepiting untuk tumbuh 

  2. - Perkembangan sistem pencernaan larva ikan 

   - Fungsi dan manfaat nutrien pada larva 

   - Kebutuhan nutrient pada larva ikan 

  3. - Fungsi,  manfaat protein  dan asam  amino  esensial bagi ikan serta jumlah yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan 

  4. - Fungsi,  manfaat  lemak  dan  asam lemak  bagi  ikan  serta  jumlah  yang  dibutuhkan  untuk 

pertumbuhan  

  5. - Fungsi, manfaat karbohidrat/BETN serta jumlah yang dibutuhkan ikan untuk pertumbuhan 

   - Fungsi,  manfaat  Vitamin  dan  mineral  bagi  ikan  serta  jumlah  yang  dibutuhkan  ikan untuk 

pertumbuhan    

6. - Pengertian energi, Kegunaan energi bagi ikan  

    - Nutrien penghasil energi dan jumlahnya 

 7.  - Kebutuhan protein dan energi untuk induk ikan 

   - Pakan untuk ikan yang akan memijah 
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8. - Alat pencernaan dan mekanisme pencernaan makanan pada ikan 

 

- Mekanisme pencernaan protein, lemak dan karbohidrat pada ikan 

  9. - Mekanisme metabolisme protein, lemak, karbohidrat pada ikan 

10. - Sistem pencernaan dan metabolisme nutrient pada udang 

    - Nutrien yang dibutuhkan udang untuk mempercepat   molting dan tumbuh 

11. - Sistem pencernaan dan metabolisme nutrient pada kepiting 

      - Kebutuhan kepiting terhadap nutrien untuk mempercepat molting dan  pertumbuhan 

 12. -  Nutrien yang dibutuhkan ikan hias untuk meningkatkan kecerahan warna dan mempercepat 

pertumbuhan 

 13. - Penyakit kekurangan  nutrisi pada hewan air 

Metode Pembelajaran 

: 1. Memberikan perkuliahan dengan cara bervariasi yang dilengkapi dengan OHT (Overhead 

Transparancy) dan  white board.  

2. Menyediakan buku ajar (Judul: Pakan Ikan Budidaya dan Analisis Formulasi) 

3. Memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri 

4. Melakukan diskusi dalam proses pembelajaran dan membahas secara berkelompok terhadap tugas 

yang diberikan 

5. Melakukan praktikum yang sesuai dengan topik perkuliahan  

Alat/Bahan :  Laptop, In-focus, white board, bahan ajar 

Kegiatan Pembelajaran  

  1) Kegiatan Awal 

: - Menyampaikan RP, RKPP dan materi perkuliahan untuk 1 semester 

- Membicarakan tugas-tugas mandiri dan terstruktur 

- Membicarakan sistem penilaian (tugas, quis, UTS dan UAS)  

  2) Kegiatan Inti 

: - Melakukan kegiatan pembelajaran terhadap setiap materi perkuliahan 

- Memberikan tugas individu dan kelompok 

- Mendiskusikan hasil tugas kelompok 

- Mengadakan quis pada waktu proses pembelajaran 

- Melakukan kegiatan praktikum 

- Mengadakan Ujian Tengah Semester 

  3) Kegiatan Akhir : - Mengadakan Ujian Akhir Semester 
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- Memberikan nilai akhir mahasiswa 

  4) Evaluasi : - Evaluasi nilai akhir mahasiswa dan menyusun rencana penyempurnaan mata kuliah Ilmu Nutrisi 

Hewan Air untuk pelaksanaan diwaktu yang akan datang 

  5) Reverensi  

1. Adelina, I. Boer dan I. Suharman. 2012. Pakan Ikan Budidaya dan Analisis Formulasi. Unri Press. 

2. NRC. 1993. Nutrition and Requirement of Warmwater Fishes. National Academic of  Science. 

Washington, D. C. 248p. 

3. Hepher, B. 1990. Nutrition of Pond Fish.  

4. Lovell, T. 1989. Nutrition and Feeding of Fish. Chapman and Hall, England.  
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

Mata Kuliah : Ilmu Nutrisi Hewan Air Semester:  IV , Kode: PIB 2202, sks: 3 (2-1) 

Program Studi : Budidaya Perairan Dosen : Ir. Adelina, M.Si 

Capaian Pembelajaran 

: mahasiswa mampu mengetahui 

nutrien-nutrien yang dibutuhkan 

ikan, udang dan kepiting,  manfaat 

nutrien bagi hewan tersebut serta 

metabolisme nutrien di dalam tubuh 

untuk kebutuhan hidup dan 

pertumbuhan. 

 

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

- mahasiswa mampu memahami 

nutrien yang dibutuhkan ikan, 

udang dan kepiting, serta fungsi,  

manfaat dan jumlah yang 

dibutuhkan untuk perkembangan 

dan pertumbuhannya 

- mahasiswa mampu memahami 

nutrien yang dibutuhkan induk 

ikan untuk perkembangan 

gonadnya 

- mahasiswa mampu memahami 

mekanisme pencernaan dan 

metabolisme makanan dan nutrien 

pada ikan 

- mahasiswa mampu memahami 
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nutrien yang dibutuhkan ikan hias 

untuk mencerahkan warna dan 

pertumbuhan 

- mahasiswa mampu memahami  

penyakit yang muncul pada hewan 

air akibat kekurangan nutrisi 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir 

Yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Pelajaran) 

Bentuk/Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

pentingnya nutrien untuk  

kehidupan dan 

pertumbuhan ikan serta  

hewan air lainnya 

1. Pengertian nutrisi dan 

nutrien 

2. Jenis-jenis nutrien yang 

dibutuhkan ikan, udang 

dan kepiting untuk 

hidup dan tumbuh 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab 

 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Halver, J. E. 1989.  

Fish Nutrition 

 

Adelina, I. Boer dan  

I. Suharman. 2009. 

 Pakan Ikan Budidaya 

 dan Analisis  Formulasi 

2. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami 

nutrien yang dibutuhkan 

larva ikan untuk  

perkembangan dan 

pertumbuhannya 

1. Nutrien yang  

dibutuhkan larva ikan 

yang disesuaikan 

dengan perkembangan 

sistem pencernaannya 

2. Menjelaskan kebutuhan 

nutrien untuk  

perkembangan dan  

kehidupan larva ikan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas kelompok 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas di dalam 

kelompok 

5% Lovell, T. 1989. 

Nutrition and  

Feeding of Fish 

 

3. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami 

fungsi dan manfaat 

nutrien serta jumlah yang 

dibutuhkan ikan untuk 

pertumbuhan  

Menjelaskan fungsi, 

dan manfaat   protein, dan 

asam amino yang 

dibutuhkan ikan untuk 

pertumbuhan 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, quis 

100 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab soal 

quis 

2,5% Adelina, I. Boer dan    

I. Suharman. 2005.  

Pakan Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi 

 

 

Halver, J. E. 1989. Fish 

Nutrition 
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4. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami 

fungsi dan manfaat 

nutrien serta jumlah yang 

dibutuhkan ikan untuk 

pertumbuhan   

Menjelaskan fungsi, 

dan manfaat    

lemak dan asam lemak 

esensial yang 

dibutuhkan ikan untuk 

pertumbuhan 

 

Ceramah, diskusi,  

tanya jawab  

 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

 

- Adelina, I. Boer dan    

I. Suharman. 2005.  

Pakan Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi 

 

Halver, J. E. 1989. Fish 

Nutrition 

5. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami 

fungsi dan manfaat 

nutrien serta jumlah yang 

dibutuhkan ikan untuk 

pertumbuhan   

 

1. Menjelaskan fungsi, 

dan manfaat  

karbohidrat/BETN yang 

dibutuhkan ikan 

 

2. Menjelaskan fungsi, 

dan manfaat nutrien   

vitamin dan mineral yang 

dibutuhkan ikan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

5% Adelina, I. Boer dan    

I. Suharman. 2005.  

Pakan Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi 

 

Halver, J. E. 1989. Fish 

Nutrition 

6. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami 

fungsi dan manfaat 

nutrien serta kaitannya 

dengan ketersediaan 

energi yang dibutuhkan 

ikan untuk hidup dan 

tumbuh 

Menjelaskan nutrien  

yang berperan dalam 

menyediakan energi dan 

kegunaan energi bagi ikan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, quis 

100 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab soal 

quis 

2,5% Adelina, I. Boer dan  

I. Suharman. 2005.  

Pakan Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi 

 

Halver, J. E. 1989. Fish 

Nutrition 

 

7. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

nutrien yang dibutuhkan 

induk ikan untuk 

perkembangan gonadnya  

 

 

Menjelaskan nutrien yang 

dibutuhkan induk ikan 

untuk  

perkembangan gonad  dan 

pemijahan 

Ceramah, diskusi,  

tanya jawab 
100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Adelina, I. Boer dan  

I. Suharman. 2005.  

Pakan Ikan Budidaya dan 

Analisis Formulasi 
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UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 

8. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

mekanisme pencernaan  

makanan dan nutrien 

pada ikan 

1. Menjelaskan mekanisme 

pencernaan makanan 

pada ikan 

 

2. Menjelaskan mekanisme 

pencernaan nutrien pada 

ikan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

100 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

5% Hepher, B. 1990. Nutrition 

of Pond Fish.  

 

Halver, J. E. 1989. Fish 

Nutrition 

 

9. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

mekanisme metabolisme  

nutrien pada ikan 

Menjelaskan mekanisme 

metabolisme nutrien  

pada ikan 

 

Ceramah, diskusi,  

tanya jawab 
100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Halver, J. E. 1989. Fish 

Nutrition 

 

10. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

nutrien yang dibutuhkan 

udang untuk 

pertumbuhan 

Menjelaskan nutrien 

yang dibutuhkan udang 

untuk hidup dan 

tumbuh 

 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, quis 

100 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab soal 

quis 

2,5% Hepher, B. 1990. Nutrition 

of Pond Fish.  

 

Lovell, T. 1989. Nutrition 

and Feeding of Fish. 

Chapman and Hall, 

England.  

11. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

nutrien yang dibutuhkan 

kepiting untuk  

pertumbuhan 

Menjelaskan nutrien 

yang dibutuhkan  

kepiting untuk hidup dan 

tumbuh 

 

Ceramah, diskusi,  

tanya jawab 
100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Hepher, B. 1990. Nutrition 

of Pond Fish. 

  

Lovell, T. 1989. Nutrition 

and Feeding of Fish. 

Chapman and Hall, 

England.  

12. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

nutrien yang dibutuhkan 

Menjelaskan  nutrien 

yang dibutuhkan  

ikan hias untuk  

mencerahkan warna 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, quis 

100 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab soal 

2,5% Lovell, T. 1989. Nutrition 

and Feeding of Fish. 

Chapman and Hall, 

England.  
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ikan hias untuk  

mencerahkan warna dan 

pertumbuhan 

dan tumbuh 
 

quis  

13. Setelah mengikuti 

perkuliahan, mahasiswa  

mampu memahami  

penyakit yang muncul 

pada hewan air akibat 

kekurangan nutrisi 

Menjelaskan penyakit 

yang muncul pada hewan 

air akibat kekurangan 

nutrisi 

Ceramah, diskusi,  

tanya jawab 
100 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

- Halver, J. E. 1989. Fish 

Nutrition 
 

PRAKTIKUM 

 Mahasiswa mampu 

 mengevaluasi kebutuhan 

ikan/hewan air akan 

nutrien dalam pakan dan 

usaha meningkatkan 

kandungan nutrien 

khususnya protein pada 

bahan pakan 

 

- Mengetahui jumlah 

pakan yang dikonsumsi 

ikan dalam 1 hari  

- Menentukan laju 

pencernaan dan laju 

pengosongan lambung  

- Melakukan fermentasi 

bahan dan mengamati 

besarnya peningkatan 

nilai gizi bahan yang 

difermentasi. 

- Melakukan proses 

silase bahan pakan dan 

mengamati besarnya 

peningkatan nilai gizi 

bahan yang disilase 

- Memberikan pakan 

yang mengandung 

bahan difermentasi dan 

silase kepada ikan 

serta mengamati  

pertumbuhan ikan  

Asistensi,  

Praktikum 

 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab soal-

soal pada 

waktu asistensi 

Keaktifan 

mahasiswa 

melakukan 

praktikum 
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UJIAN PRAKTIKUM 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25 % 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 
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RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Deskripsi Mata Kuliah: Bioteknologi Akuakultur  

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi dalam bidang akuakultur baik yang berhubungan dengan pembenihan maupun dengan 

pembesaran (budidaya). 

 

Fak/Jur/Prodi :  FAPERIKA/BDP/BDP 

Mata Kuliah/SKS :  Bioteknologi Akuakultur  

Pokok Bahasan :  Pendahuluan s.d Ujian Akhir Semester 

Pertemuan Ke- :  1 s.d 16 

Alokasi Waktu :  3 x 50 Menit 

Standar Kompetensi :  Mahasiswa diharapkan  mampu menjelaskan tentang bioteknologi dalam bidang akuakultur baik 

yang berhubungan dengan pembenihan maupun dengan pembesaran (budidaya). 

Kompetensi Dasar 

:1. Mahasiswa akan dapat menjelaskan manipulasi pembenihan melalui teknik ginogenesis 

 2. Mahasiswa akan dapat menjelaskan manipulasi pembenihan  melalui teknik poliploidisasi 

 3. Mahasiswa akan dapat menjelaskan manipulasi hormon dalam proses perubahan jenis kelamin (sex 

reversal) 

 4. Mahasiswa akan dapat menjelaskan interaksi populasi keturunan ikan yang berasal dari pemijahan 

buatan (Hatchery) dengan pemijahan alami 

 5. Mahasiswa akan dapat menjelaskan pemetaan gen, pemetaan lokus sifat kuantitatif dan tanda bantu 

pilihan 

 6.  Mahasiswa akan dapat menjelaskan Ekspresi gen, Isolasi dan Kloning 

 7.  Mahasiswa akan dapat menjelaskan teknologi transfer gen 

 8.  Mahasiswa akan dapat menjelaskan program perbaikan kombinasi genetik 

 9.  Mahasiswa akan dapat menjelaskan interaksi genotip lingkungan 

10. Mahasiswa akan dapat menjelaskan resiko organisme lingkungan air akibat bioteknologi genetik 
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11. Mahasiswa akan dapat menjelaskan keamanan makanan dari organisme akuatik transgenik 

12. Mahasiswa akan dapat menjelaskan kasus keselamatan konsumsi ikan transgenik 

Materi Kuliah 

  1. Prinsip-prinsip manipulasi pembenihan melalui teknik ginogenesis 

  2. Prinsip manipulasi pembenihan  melalui teknik poliploidisasi 

  3. Prinsip manipulasi hormon dalam proses perubahan jenis kelamin (sex reversal) 

  4. Prinsip interaksi populasi keturunan ikan yang berasal dari pemijahan buatan (Hatchery) dengan   

pemijahan alami 

  5. Prinsip pemetaan gen, pemetaan lokus sifat kuantitatif dan tanda bantu pilihan 

  6. Mahasiswa akan dapat menjelaskan Ekspresi gen, Isolasi dan Kloning 

  7. Prinsip teknologi transfer gen 

  8. Prinsip program perbaikan kombinasi genetik 

  9. Prinsip interaksi genotip lingkungan 

10.  Prinsip resiko organisme lingkungan air akibat bioteknologi genetik 

11. Prinsip keamanan makanan dari organisme akuatik transgenik 

12. Prinsip kasus keselamatan konsumsi ikan transgenik 

13. Prinsip cara rekayasa  pematangan gonad  melalui   implantasi 

14. Prinsip cara rekayasa pematangan gonad  melalui  pemberian  

      Pakan 

15. Prinsip suatu riset dan  ipteks yang berhubungan dengan bioteknologi akuakultur kususnya 

berhubungan  dengan rekayasa pembenihan dan pembesaran 

 

Metode Pembelajaran 

  1. Memberikan perkuliahan dengan cara bervariasi yang dilengkapi dengan OHT (Overhead 

Transparancy) dan  white board.  

6. Menyediakan buku ajar (Judul: Bioteknologi Akuakultur) 

7. Memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri 

8. Melakukan diskusi dalam proses pembelajaran dan membahas secara berkelompok terhadap tugas 

yang diberikan 

9. Melakukan praktikum yang sesuai dengan topik perkuliahan  

 

Alat/Bahan :  Laptop, In-focus, white board, bahan ajar 
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Kegiatan Pembelajaran  

  1) Kegiatan Awal 

: - Menyampaikan RP, RKPP dan materi perkuliahan untuk 1 semester 

- Membicarakan tugas-tugas mandiri dan terstruktur 

- Membicarakan sistem penilaian (tugas, quis, UTS dan UAS)  

 

  2) Kegiatan Inti 

: - Melakukan kegiatan pembelajaran terhadap setiap materi perkuliahan 

- Memberikan tugas individu dan kelompok 

- Mendiskusikan hasil tugas kelompok 

- Mengadakan quis pada waktu proses pembelajaran 

- Melakukan kegiatan praktikum 

- Mengadakan Ujian Tengah Semester 

 

  3) Kegiatan Akhir : - Mengadakan Ujian Akhir Semester 

- Memberikan nilai akhir mahasiswa 

  4) Evaluasi 
: - Evaluasi nilai akhir mahasiswa dan menyusun rencana penyempurnaan mata kuliah Bioteknologi 

Akuakultur untuk pelaksanaan diwaktu yang akan datang 

 

  5) Reverensi  8.  
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

Mata Kuliah :  Bioteknologi Akuakultur Semester: VII, Kode: PIB 4103, sks: 3 (2-1) 

Program Studi :  Budidaya Perairan Dosen : Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.S 

Capaian Pembelajaran :    

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

: -Untuk  mencapai proses pembelajaran yang dilakukan 

maka  selain  metoda ceramah, diskusi dan mandiri yang 

diberikan, juga diberikan tugas individu berupa studi kasus 

yang berhubungan dengan bioteknologi akuakultur. 

-Tugas individu yang diberikan kepada mahasiswa disusun 

dalam bentuk paper/makalah dengan susunan format 

sebagai berikut : Judul, penulis, Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka dan 

Lampiran. 

Tugas individu ini dipresentasikan oleh masing-masing 

mahasiswa di depan kelas, kemudian dibahas oleh  

mahasiswa lain sebagaui bahan diskusi, dan difasilitasi 

oleh dosen pengampu. 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian  

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

manipulasi 

pembenihan 

melalui teknik 

ginogenesis 

Prinsip manipulasi 

pembenihan me-

lalui teknik 

ginogenesis 

Kuliah dengan 

me- 

toda ceramah 

dan diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

2. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

mani-pulasi 

pembenihan  

melalui teknik 

poliploidisasi 

Prinsip manipulasi 

pembenihan  

melalui teknik 

poli-ploidisasi 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

Menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

3. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

manipulasi 

hormon dalam 

proses 

perubahan 

jenis kelamin 

(sex reversal). 

 

Prinsip manipulasi 

hormon dalam 

pro-ses perubahan 

jenis ke-lamin 

(sex reversal). 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

Menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 
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4. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

interaksi 

populasi 

keturunan 

ikan yang 

berasal dari 

pemijahan 

buatan 

(Hatchery) 

dengan 

pemijahan 

alami.  

 

     Prinsip interaksi 

populasi keturunan   

ikan yang berasal 

dari pemijahan 

buatan (Hatchery) 

dengan pemijahan 

alami.   

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

5. Mahasiswa 

dapat 

menyebutkan 

faktor- 

faktor 

penyebab 

kegagalan  

reproduksi  

pada hewan 

air  

- Kegagalan 

reproduksi karena 

faktor pengelolaan 

- Kegagalan 

reproduksi karena 

faktor internal 

- Kegagalan 

reproduksi  karena 

faktor eksiden 

- Kegagalan 

reproduksi karena 

jasad renik 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

6. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

manipulasi 

Prinsip manipulasi 

pembenihan me-

lalui teknik 

ginogenesis 

Kuliah dengan 

me- 

toda ceramah 

dan diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 
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pembenihan 

melalui teknik 

ginogenesis 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 

 

7. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

Ekspresi gen, 

Isolasi dan 

Kloning . 

Prinsip ekspresi 

gen, isolasi dan 

kloning 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

8.  Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

teknologi 

transfer gen. 

Prinsip teknologi 

transfer gen.   

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

9. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

program 

perbaikan 

kombinasi 

genetik. 

Prinsip program 

perbaikan 

kombinasi genetik 

teknik 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

10. Mahasiswa 

akan dapat 

menjelaskan 

interaksi 

genotip 

Prinsip interaksi 

genotip 

lingkungan 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 
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lingkungan 

 

PRAKTIKUM 

 

 Mahasiswa 

mampu melakukan 

kegiatan: 

Bioteknologi 

Akuakultur 

-  Asistensi,  

praktikum 

 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab soal-

soal pada waktu 

asistensi 

Keaktifan 

mahasiswa 

melakukan 

praktikum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN PRAKTIKUM 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25 % 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 
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RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Deskripsi Mata Kuliah: Fisiologi Reproduksi 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep fisiologi reproduksi hewan air, yang meliputi pematangan gonad, struktur dan fungsi alat 

reproduksi, pemijahan, penetasan dan pembesaran larva serta teknologi dalam  melakukan pemijahan buatan. 

 

Fak/Jur/Prodi : FAPERIKA/BDP/BDP 

Mata Kuliah/SKS : Fisiologi Reproduksi 

Pokok Bahasan : Pendahuluan s.d Ujian Akhir Semester 

Pertemuan Ke- : 1 s.d 16 

Alokasi Waktu : 3 x 50 Menit 

Standar Kompetensi 

: Setelah menyelesaikan mata kuliah Fisiologi Reproduksi, mahasiswa dapat menjelaskan konsep-

konsep fisiologi reproduksi hewan air, yang meliputi pematangan gonad, struktur dan fungsi alat 

reproduksi, pemijahan, penetasan dan pembesaran larva serta teknologi dalam  melakukan pemijahan 

buatan. 

Kompetensi Dasar 

: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pematangan gonad pada hewan  

  2. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi alat reproduksi hewan air 

   3. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pemijahan pada hewan air 

  4. Mahasiswa mampu menjelaskan proses penetasan pada hewan air  

  5. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembesaran larva pada hewan air 

  6. Mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pemijahan buatan pada hewan air 

  7. Mahasiswa mampu menjelaskan manipulasi pemijahan buatan pada hewan air  

Materi Kuliah 

: -1. Definisi dan ruang lingkup fisiologi reproduksi hewan air    

- Tujuan dan manfaat mempelajari fisiologi reproduksi hewan air     

- Keterkaitan  fisiologi reproduksi hewan air dengan  pengetahuan  lain  dalam mempelajari 

kehidupan 
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- 2. Anatomi dan fisiologi organ sex ikan jantan 

- Anatomi dan fisiologi organ sex ikan betina 

- Perkembangan oragan sex pada ikan 

- 3. Kelenjar endokrin 

- Definisi dan batasan hormon 

- Jenis hormon yang 

dihasilkan oleh kelenjar endokrin 

- Fungsi hormon yang dihasilkan  oleh kelenjar endokrin dalam  reproduksi ikan 

- 4. Zat lain yang berperan sebagai hormon dalam reproduksi ikan  

- Definisi dan batasan prostaglandin 

- Kimia prostaglandin 

- 5. Kegagalan reproduksi karena faktor pengelolaan 

- Kegagalan reproduksi karena faktor internal 

- Kegagalan reproduksi  karena faktor eksiden 

- Kegagalan reproduksi karena jasad renik 

- 6. Pola umum pembentukan vitelogenin 

- Proses sintesa estradiol –17  

- Peranan estradiol –17 dalam sintesa vitelogenin 

- 7. Manipulasi melalui perlakuan pakan  

- Manipulasi melalui perlakuan hormonal  

- Manipulasi melalui perlakuan inplantasi 

- 8. Anatomi dan histologi telur 

- Bentuk dan ukuran telur 

- Nilai kolori telur 

- 9. Pengambilan sample telur  

- Perhitungan jumlah telur  

- Penilain  kematangan telur  

- Pengukuran diameter telur 

- 10. Anatomi dan histologi spermatozoa  

- Bentuk dan ukuran spermatozoa  

- Perkembangan spermatozoa 
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- 11. Penilaian semen  secara makroskopis   

- Penilaian semen secara microskopis  

- Pengenceran semen 

- Pembekuan semen 

- 12. Anadromous  

- Katadromous 

- Total spawner 

- Partial spawner 

- 13. Pemijahan alami 

- Pemijahan semi buatan 

- Pemijahan buatan  

- Perhitungan nilai fertilitas dan daya tetas   

- 14. Stadium pembelahan (dua sel – morula) 

- Stadium blastula  

- Stadium Gastrula 

- 15. Masing-masing mahasiswa membedah satu topik berkenaan dengan fisiologi reproduksi hewan 

air (ikan) 

Metode Pembelajaran 

: 1. Memberikan perkuliahan dengan cara bervariasi yang dilengkapi dengan OHT (Overhead 

Transparancy) dan  white board.  

6. Menyediakan buku ajar (Judul: Fisologi Reproduksi) 

7. Memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri 

8. Melakukan diskusi dalam proses pembelajaran dan membahas secara berkelompok terhadap tugas 

yang diberikan 

9. Melakukan praktikum yang sesuai dengan topik perkuliahan  

Alat/Bahan :  Laptop, In-focus, white board, bahan ajar 

Kegiatan Pembelajaran  

  1) Kegiatan Awal 

: - Menyampaikan RP, RKPP dan materi perkuliahan untuk 1 semester 

- Membicarakan tugas-tugas mandiri dan terstruktur 

- Membicarakan sistem penilaian (tugas, quis, UTS dan UAS)  

  2) Kegiatan Inti : - Melakukan kegiatan pembelajaran terhadap setiap materi perkuliahan 
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- Memberikan tugas individu dan kelompok 

- Mendiskusikan hasil tugas kelompok 

- Mengadakan quis pada waktu proses pembelajaran 

- Melakukan kegiatan praktikum 

- Mengadakan Ujian Tengah Semester 

  3) Kegiatan Akhir : - Mengadakan Ujian Akhir Semester 

- Memberikan nilai akhir mahasiswa 

  4) Evaluasi : - Evaluasi nilai akhir mahasiswa dan menyusun rencana penyempurnaan mata kuliah Ilmu Nutrisi 

Hewan Air untuk pelaksanaan diwaktu yang akan datang 

  5) Reverensi  

Billard, R. B. Breton and B. Jalabert. 1971. La Production spermatogenetical Chez La Truike. Anm. 

Biol. Biochem. Biophys, 11 : 199 - 222.  

Billard, R., K. Bieniartz, W. Popek, P. Epler, B. Breton and K. Alagarswami. 1987. Stimulation of 

gonadotropin secretion and spermiation in carp by pimozide LHRH-a treatment : Effects of 

dose and time of day. Aquaculture, 62 :        161 - 170.  

Billard, R., K. Bieniartz, W. Popek, P. Epler and A. Saad. 1989. Observation on a possible pheromonal 

stimulation of milt production in carp, Cyprinus    carpio L. Aquaculture, 77 : 387 - 392.  

Blaxter, J. H. S. 1969. Developments of eggs and larvae. In W.S. Hoar, D. J. Randall and E. M. 

Donaldson, ed. Fish Physiology, Volume III. Academic Press, New York.  

Djojosoebagio  A. S. 1990. Fisiologi Kelenjar Endokrin. Volume I. PAU Ilmu Hayat, IPB, Bogor.  

 

Effendie, M. I. 1985. Penilaian perkembangan gonad ikan belanak, Liza subviridiss Valenciences, di 

perairan Sungai Cimanuk. Disertasi Fakultas Pascasarjana IPB. Bogor.  

Effendie, M. I.  1992. Metoda Biologi Perikanan. Yayasan Agromedia., Bogor.  

Ginzburg, A. S. 1972. Fertilization in fishes and problem of polyspermy. T. A. Detlaf (ed). Wiener 

Bidery Ltd. Jerusalem.  

Goezt, F.W. 1983. Hormonal control of oocyte final maturation and ovulation in fishes.  pp 117 - 169. 

In W. S. Hoar D. J. Randall and E. M. Donaldson, ed Fish Physiology and Behavior. Volume. 

IX B. Academic Press, New York .   

Harker, K. 1992. Pembiakan  kap dengan menggunakan ovaprim di India. Warta Akuakulture. Vol. 2, 

No. 3.  

Hoar, W. S., D. J. Randall, and E. M. Donaldson. 1983. Fish physiology, volume IX. Reproduction. 
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Part B. Behavior and fertility control. Academic Press., New York.  

Manickam, P. and K. P. Joy. 1989. Induction of maturation and ovulation by pimozide LHRH 

analogue treatment and resulting high quality egg production in the Asian Catfish, Clarias 

batrachus L, Aquaculture 83 : 193 - 199.  

Marte, C. L., L. W. Crim and  N. N. Shinwood. 1988. Induced gonads maturation and rematuration in 

milkfish : Limited succeses with chronic adminitration of testosteron and Gonadotropin 

Releasing Hormone analogue (GnRH-a). Aquaculture, 74 : 131 - 145. 

Matty, A.J., 1985. Fish endocrinology. Leaper and Gard. Ltd., London.  

Mc. Donald, L. E. 1980. Veterinary endocrinology and reproduction. Lea & Fabriger, Philadelphia.  

Mommsen, T. P and P. J. Walsh. 1988. Vitellogenin and oocyte assembly. In W.S. Hoar, D. J. Randall 

and E. M. Donaldson (Eds). Fish Physiology  Volume  XI A. Academic Press. New York.  

Nagahama, Y. 1987. Gonadotropin action on gametogenesis and steroidogenesis in teleostei gonads. 

Zoological Science, 4 : 209 - 222.  

Nandeesha,  M. C., K. G. RAO. R.  Jayanna, N. C. Parker, T. J. Varghese,  P. Keshavanah and H. P. 

C. Shetty. 1990 a. Induced spawning of Indian mayor carps through single aplication of 

ovaprim,  In . Hirano  and I. Hanyu, eds The Second Asian Fisheries Society, Manila p.  36 - 

71.  

Nandeesha, M. C.,  S. K. Das, D. E. Nathaniel and T. J. Vorghese. 1990 b. Project report on breeding 

of carps with ovaprim in India. Special Publication No. 4. Asian Fisheries Society, India 

Branch. Mangalore, India.  

Nandeesha, M.C., Ramacharya and T. J. Vorghese. 1991. Further observation on breeding of carps 

with ovaprim. Special Publication No.6. Asian Fisheries Society. Indian Branch, Mangalore, 

India.  

Nikolsky, G. V. 1963. The ecology of  Fishes. Academic Press., New York.  

Nurman. 1995. Pengaruh kombinasi penyuntikan ovaprim dan PGF2  terhadap kualitas spermatozoa 

ikan lele dumbo (Clarias gariepinus Burcheel). Tesis Magister Sains Program Pascasarjana 

IPB. Bogor. 

Partodihardjo, S. 1987. Ilmu reproduksi hewan. Mutiara Sumberdaya., Jakarta.  

Selman, K and R.I. A. Wallace. 1989. Cellular aspects of oocyte growth in teleost, Zool. Sci 6 : 211 - 

231. 

Stacey, N. E. and F. W. Goetz. 1982. Role of prostaglandins in fish reproduction. Can. J. Fish Aquat. 
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Sci. 39 : 92 - 98.  

Sukendi. 1995. Pengaruh kombinasi penyuntikan ovaprim dan prostaglandin   F2  terhadap daya 

rangsang ovulasi dan kualitas telur ikan lele dumbo (Clarias gariepinus Burcheel). Tesis 

Magister Sains Program Pascasarjana IPB. Bogor.   

Toelihere,  M. R. 1985. Inseminasi Buatan pada Ternak. Angkasa, Bandung.  

Turner, D. C. dan J. T. Bagnara., 1988. Endocrinologi Umum. Edisi keenam. Airlangga University 

Press, Yokayakarta.  

Wootton, R. J. 1979. Energy cost of egg production and environmental of fecundity in teleost fishes. In  

P. J. Miller, eds Fish Phenology : Anabolic adaptiveness in teleost. The Zoological Society of 

London. Academic Press., London. 

Woynarovich, E. and L. Horvath. 1980. The artificial propagration of warm water finfish. A manual 

for extention. FAO, Fisheries Tehnical paper No. 20/FIR/  T. 20. 

Yaron Z. 1995. Endocrine control of gametogenesis on spawning induction in carp. Aquaculture  I, 29 

: 49 - 73.  
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

Mata Kuliah : Fisiologi Reproduksi Hewan Semester:  IV , Kode: PIB 2202, sks: 3 (2-1) 

Program Studi : Budidaya Perairan Dosen : Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.S 

Capaian Pembelajaran 

: Mahasiswa menjelaskan konsep-konsep fisiologi 

reproduksi hewan air, yang meliputi pematangan gonad, 

struktur dan fungsi alat reproduksi, pemijahan, penetasan 

dan pembesaran larva serta teknologi dalam  melakukan 

pemijahan buatan. 

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

- Untuk  mencapai proses pembelajaran yang dilakukan 

maka  selain  metoda ceramah, diskusi dan mandiri 

yang diberikan, juga diberikan tugas individu berupa 

studi kasus yang berhubungan dengan fisiologi 

reproduksi hewan air.  

- Tugas individu yang diberikan kepada mahasiswa 

disusun dalam bentuk paper/makalah dengan susunan 

format sebagai berikut : Judul, penulis, Pendahuluan, 

Tinjauan Pustaka, Pembahasan, Kesimpulan, Daftar 

Pustaka dan Lampiran. 

- Tugas individu ini dipresentasikan oleh masing-masing 

mahasiswa di depan kelas, kemudian dibahas oleh  

mahasiswa lain sebagaui bahan diskusi, dan 

difasilitasi oleh dosen pengampu. 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir 

Yang Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Mahasiswa dapat 

menyebutkan tujuan 

dan manfaat 

mempelajari mata 

kuliah fisiologi  

reproduksi hewan 

air. 

- Definisi dan ruang 

lingkup  

fisiologi reproduksi 

hewan air    

- Tujuan dan manfaat 

mempepe- 

lajari fisiologi 

reproduksi 

 hewan air     

- Keterkaitan  

fisiologi reproduksi 

 hewan air dengan  

pengetahuan   

 lain  dalam 

mempelajari 

kehidupan  

 

Kuliah dengan 

me- 

toda ceramah 

dan diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

2. Mahasiswa dapat 

menyebutkan organ 

sex serta 

perkembangannya 

pada hewan air  

- Anatomi dan 

fisiologi organ sex 

ikan jantan 

- Anatomi dan 

fisiologi organ sex 

ikan betina 

- Perkembangan 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

Menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 
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oragan sex pada 

ikan 

3. Mahasiswa dapat 

menyebutkan  

endokrinologi 

reproduksi pada 

hewan air 

- Kelenjar endokrin 

- Definisi dan 

batasan hormon 

- Jenis hormon yang 

dihasilkan oleh 

kelenjar endokrin 

- Fungsi 

hormon yang 

dihasil-kan  

oleh kelenjar 

endokrin 

dalam  

reproduksi 

ikan 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

Menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

4. Mahasiswa dapat 

menyebutkan  

endokrinologi 

reproduksi pada 

hewan air 

- Zat lain yang 

berperan sebagai 

hormon dalam 

reproduksi ikan  

- Definisi dan 

batasan pros-

taglandin 

- Kimia 

prostaglandin 

Efek prostaglandin 

pada re-produksi ikan 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

5. Mahasiswa dapat 

menyebutkan faktor- 

faktor penyebab 

kegagalan  

- Kegagalan 

reproduksi karena 

faktor pengelolaan 

- Kegagalan 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 
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reproduksi  

pada hewan air  

reproduksi karena 

faktor internal 

- Kegagalan 

reproduksi  karena 

faktor eksiden 

- Kegagalan 

reproduksi karena 

jasad renik 

6. Mahasiswa dapat 

menyebutkan  

proses 

pembentukan 

vitelogenin 

(vitelogenesis) 

pada ikan 

- Pola umum 

pembentukan 

vitelogenin 

- Proses sintesa 

estradiol –17  

- Peranan estradiol –

17 dalam sintesa 

vitelogenin 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

7. Mahasiswa dapat 

menyebutkan  

manipulasi 

pematangan 

gonad hewan air   

- Manipulasi melalui 

perlakuan pakan  

- Manipulasi melalui 

perlakuan  

hormonal  

- Manipulasi melalui 

perlakuan  

inplantasi 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 

8. Mahasiswa dapat 

menyebutkan 

karakteristik telur 

- Anatomi dan 

histologi telur 

- Bentuk dan ukuran 

telur 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 
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- Nilai kolori telur 

Komposisi telur 

9. Mahasiswa dapat 

menyebutkan cara 

pengamatan 

kualitas telur 

- Pengambilan 

sample telur  

- Perhitungan jumlah 

telur  

- Penilain  

kematangan telur  

- Pengukuran 

diameter telur 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

10. Mahasiswa dapat 

menyebutkan 

karakteristik 

spermatozoa   

- Anatomi dan 

histologi sper-

matozoa  

- Bentuk dan ukuran 

sperma-tozoa  

- Perkembangan 

spermatozoa 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

11. Mahasiswa dapat 

menyebutkan  cara 

pengamatan 

kualitas 

spermatozoa   

- Penilaian semen  

secara ma-

kroskopis   

- Penilaian semen 

secara mi-croskopis  

- Pengenceran semen 

- Pembekuan semen 

- Transfortasi semen  

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

12. Mahasiswa dapat 

menyebutkan   

tingkah laku dan 

tipe pemijahan 

pada hewan air      

- Anadromous  

- Katadromous 

- Total spawner 

- Partial 

spawne

r 

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 
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13. Mahasiswa dapat 

menyebutkan  

cara melakukan 

pemijahan  pada 

hewan air    

- Pemijahan alami 

- Pemijahan semi 

buatan 

- Pemijahan buatan  

- Perhitungan nilai 

fertilitas dan daya 

tetas   

Kuliah dengan 

me-toda 

ceramah dan 

diskusi 

100 

menit 

Tugas, 

UTS,UAS 

TM/16TM 

x 

70% 

 

PRAKTIKUM 

     TM/16TM 

x 

70% 

 Mahasiswa mampu 

 mengevaluasi 

Fisiologi Reproduksi 

Hewan 

 

Mengetahui Fisiologi 

Reproduksi Hewan 
Asistensi,  

Praktikum 

 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab soal-

soal pada waktu 

asistensi 

Keaktifan 

mahasiswa 

melakukan 

praktikum 

20%  

 

UJIAN PRAKTIKUM 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25 % 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 
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RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN 

(RPP) 
Fak/Jur/Prodi : FAPERIKA/BDP/BDP 

Mata Kuliah/SKS : Ilmu Penyakit Ikan PIA 3105 3(2-1) 

Pokok Bahasan : Pendahuluan s./d UAS 

Pertemuan Ke- : 1 s.d 16 

Alokasi Waktu : 3 x 50 Menit 

Standar Kompetensi 

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis 

penyebab penyakit ikan pada ikan maupun udang serta mampu melakukan pencegahan dan 

menanggulanginya 

Kompetensi Dasar 

: Memahami tentang dasar pengetahuan penyakit ikan dan mengetahui ikan sebagai substrat pathogen.  

Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan tentang prinsip –prinsip prophylaxis, theraphy 

penyakit seperti protozoa, cacing, jamur, bakteri, virus, crustaceae, lintah, molusca, termasuk sindrom 

karena keracunan lingkungan dan nutrisi   

Materi Kuliah : 16 kali pertemuan 

Metode Pembelajaran : Kuliah, diskusi, tugas paper dan praktikum 

Alat/Bahan 

: Sampel ikan sakit yang masih hidup, mikroskup, alat dissecting, objek glas, cover glas, Aquades, 

NaCl fisiologis,  jarum ose, lampu bunsen, cawan petri, timbangan analitik, hot plate, tabung 

enlemeyer, media agar untuk menumbuhkan bakteri, bahan uji pewarnaan Gram (untuk bakteri)     

Kegiatan Pembelajaran  

  1) Kegiatan Awal : Kuliah, diskusi dan tugas paper  

  2) Kegiatan Inti : Praktikum  

  3) Kegiatan Akhir :  UAS 

  4) Evaluasi : Kuis, Tugas mandiri dan tugas kelompok 

  5) Referensi : Jurnal, text book dan buku ajar 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

Mata Kuliah : Ilmu Penyakit Ikan Semester: V, Kode: PIA 3105, SKS: 3 (2-1) 

Program Studi : Budidaya Perairan Dosen : Dr. Dra. Iesje Lukistyowati, MS 

Capaian Pembelajaran 

: Setelah mempelajari matakuliah Ilmu Penyakit Ikan, 

mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan jenis-

jenis penyakit pada ikan maupun udang budidaya dan 

organism penyebab penyakit serta mampu melakukan 

pencegahan dan usaha penanggulangannya   

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

: Dapat mengidentifikasi penyebab penyakit ikan 

berdasarkan kelompoknya, dan dapat mencari alternatif 

pencegahan dan pengobatannya. 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

 

Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

manfaat 

mempelajari 

parasit dan 

penyakit ikan 

dihubungkan 

dengan usaha 

budidaya 

 Kontrak perkuliahan 

(RKPP, RP) 

 Pendahuluan dan 

pengertian tentang 

Penyakit 

 Menjelaskan tentang 

perbedaan penyakit 

yang disebabkan oleh 

mikroorganisme dan 

non mikroorganisme 

 Menjelaskan 

gangguan umum 

pada kesehatan ikan, 

mendiagnosa 

penyakit ikan, dan 

memberi pertanyaan 

bagai mana   

perubahan patologis 

pada ikan  

 Memberi kesempatan 

kepada mahasiswa 

untuk bertanya dan 

menyimpulkan 

materi yang telah 

disampaikan 

 Memberi tugas 

kepada setiap 

kelompok untuk 

Kuliah, diskusi dan 

membagi 

mahasiswa dalam 5 

kelompok diskusi 

100 Dapat menjelaskan 

dengan benar tujuan 

mata kuliah, silabus, 

metode pembelajaran, 

serta tujuan, 

bagaimana terjadinya 

perubahan patologis 

dapat memberikan 

gambaran tentang 

kesehatan ikan 

3 1. Aryani, N, Syawal, 

H, Lukistyowati, I 

dan Riauwaty, M. 

2012. Parasit dan 

Penyakit Ikan. 

UNRI Press. 

Pekanbaru. 

2. Axelrod, H.R. 1989. 

Hand book of Fish 

Diseases. TFH. 

Publication, MC. 

Ltd. 

3. Kabata, Z. 1985. 

Parasites and 

Diseases of Fish 

Cultere in the 

Tropics. Taylor 

and Francis. 

London, 

Philadelphia. 

4. Lam.J., and 

Dikova, I. 1992. 

Protozoa Parasites 

of Fish. Elsevier 

Amsterdam, 

London, New 

York, Tokyo. 

5. Nurcahyo, W. 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

mencari 5 jenis 

penyakit parasit yang 

menyebabkan 

penyakit pada ikan. 

2014. Parasit Pada 

Ikan. Gadjah Mada 

University Press. 

Yogyakarta. 

6. Post, G. 1983. Text 

Book of Fish 

Health. T.F.H. 

Publication Inc. 

USA  

7. Robert, R.J. 1978 

Fish Phatology. 

Bailliere Tindall. 

2 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

dan menjelaskan 

mikroorganisme 

ekto dan endo 

parasit penyebab 

penyakit ikan   

 Menjelaskan jenis-

jenis parasit Protozoa 

yang menyebabkan 

penyakit pada ikan 

 Menjelaskan 

mekanisme infeksi 

ekto dan endo parasit 

Protozoa 

 Cara mendiagnosa 

ikan yang diserang 

oleh ekto dan 

endoparasit 

Protozoa. 

 Menjelaskan gejala 

klinis ikan yang 

diserang  oleh ekto 

Presentasi yang 

dilakukan oleh 

kelompok 1, 

diskusi, ceramah 

oleh dosen yang 

bersangkutan 

100 Dapat menjelaskan 

menerangkan dengan 

tepat dan benar  jenis 

mikroorganisme endo 

dan ektoparasit 

Protozoa penyebab 

penyakit ikan 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6 

8. Pavlovskaya and 

Bykhovskaya I.E., 

1964. Key to 

Parasites of 

Freshwater Fish 
of the U.S.S.R. 

translated from 

Russian. 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

dan endoparasit  

golongan Protozoa  

 Pengendalian parasit 

Protozoa dalam 

usaha budidaya ikan 

 Pencegahan dan 

pengobatan terhadap 

ikan yang diserang 

parasit Protozoa 

 

3 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

dan menjelaskan 

mikroorganisme 

ekto dan endo 

parasit penyebab 

penyakit ikan   

 Menjelaskan jenis-

jenis parasit Protozoa 

yang menyebabkan 

penyakit pada ikan 

 Menjelaskan 

mekanisme infeksi 

ekto dan endo parasit 

Protozoa 

 Cara mendiagnosa 

ikan yang diserang 

oleh ekto dan 

endoparasit 

Protozoa. 

 Menjelaskan gejala 

klinis ikan yang 

diserang  oleh ekto 

dan endoparasit  

golongan Protozoa  

Presentasi yang 

dilakukan oleh 

kelompok  2, 

diskusi, ceramah 

oleh dosen yang 

bersangkutan 

100 Dapat menjelaskan 

menerangkan dengan 

tepat dan benar  jenis 

mikroorganisme endo 

dan ektoparasit 

Protozoa penyebab 

penyakit ikan 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Pengendalian parasit 

Protozoa dalam 

usaha budidaya ikan 

 Pencegahan dan 

pengobatan terhadap 

ikan yang diserang 

parasit Protozoa 

4 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan  

jenis-jenis parasit 

Monogenea dan 

Digenea yang 

menyebabkan 

penyakit ikan. 

 Meninjau kembali 

pelajaran minggu 

yang lalu 

 Menjelaskan jenis-

jenis parasit 

Monogenea dab 

Digenea 

 Cara mendiagnosa 

dan gejala klinis ikan 

yang diserang 

penyakit Monogenea 

dan Digenea 

 Menjelaskan 

perbedaan siklus 

hidup reproduksi 

Monogenea dan 

Digenea 

 Pengendalian parasit 

Monogenea dan 

Digenea 

 Pencegahan dan 

Presentasi yang 

dilakukan oleh 

kelompok 3, 

diskusi, ceramah 

oleh dosen yang 

bersangkutan 

100 Dapat menjelaskan 

jenis-jenis parasit 

Monogenea dan 

Digenea yang 

menyebabkan penyakit 

ikan.  

 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

pengobatan 

5 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan  

jenis-jenis parasit 

Anelida, Mollusca 

dan  Arthropoda 

pada ikan  

 Menjelaskan jenis-

jenis parasit Anelida, 

Mollusca dan  

Arthropoda,  yang 

menyebabkan 

penyakit pada ikan  

 Menjelaskan 

mekanisme infeksi 

parasit tersebut pada 

ikan 

  Cara mendiagnosa 

ikan yang diserang 

parasit tersebut  serta  

penyebaran parasit 

tersebut 

 Cara pengendalian 

parasit tersebut 

dalam usaha 

budidaya 

 Pencegahan dan 

pengobatan 

Presentasi yang 

dilakukan oleh 

kelompok 4, 

diskusi, ceramah 

oleh dosen yang 

bersangkutan 

100 Dapat mengetahui dan 

dapat  menjelaskan  

jenis-jenis parasit  

Anelida, Mollusca dan  

Arthropoda pada ikan  

5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

6 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

jenis-jenis Fungi 

dan Algae yang 

menyebabkan 

 Menjelaskan  jenis-

jenis fungi dan Algae 

yang sering 

menyerang ikan 

budidaya  

 Menjelaskan 

Presentasi yang 

dilakukan oleh 

kelompok 5, 

diskusi, ceramah 

oleh dosen yang 

100 Dapat menjelaskan 

jenis-jenis Fungi dan 

Algae yang menyerang 

ikan 

5 1, 2, 3, 6 



106 
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

parasit pada ikan  mekanisme infeksi 

 Cara mendiagnosa 

ikan yang terserang 

Fungi dan Algae 

 Menjelaskan cara   

pengendalian dalam 

usa budidaya 

 Pencegahan dan 

pengobatan 

 

bersangkutan  

7 Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis-

jenis bakteri 

patogen pada ikan 

 Menjelaskan cara 

mendiagnosa ikan 

yang terserang 

bakteri 

 Menjelaskan 

identifikasi bakteri 

dengan metoda 

pewarnaan 

 Menjelaskan uji 

biokimia dan fisika 

dari bakteri 

 Menjelaskan 

lingkungan hidup 

dari bakteri patogen 

pada ikan 

 Menjelaskan metode 

Postulate Kockh`s 

 Menjelaskan kasus 

Diskusi, tanya 

jawab dan ceramah 

oleh dosen yang 

bersangkutan 

100 Dapat menjelaskan 

dan memahami 

penyakit bakterial 

yang menyerang ikan 

dan cara 

penanggulangannya 

baik mencegah 

maupun mengobati 

5 1, 3, 6 dan 

9. Austin, B and  

Austin, D.A. 1987. 

Bacterial Fish 

Pathogen : 

Diseases In 

Farmed and Wild 

Fish. John Wiley & 

Sons New 

York,Chichester, 

Brisbane, Toronto. 

10. Schaperclaus, W., 

1992. Fish 

Diseases. Vol 1 and 

2. AA. Balkema. 

Rotterdam. 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ikan yang terserang 

bakteri  di lapangan 

dan cara 

penanggulangannya 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 30  

9 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit virus 

pada ikan 

 Menjelaskan jenis-

jenis virus yang 

menyebabkan 

penyakit ikan 

 Menjelaskan bahaya 

vitus bagi kesehatan 

ikan 

 Menjelaskan 

mekanisme infeksi  

dan karakteristik 

virus pada ikan 

 Menjelaskan gejala 

patologis ikan yang 

terserang oleh virus 

Kuliah dan Diskusi 100 Dapat menjelaskan 

penyakit yang 

disebabkan oleh 

virus 

 

5 1, 6, 10 

10 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit non 

organisme/ non 

patogen pada ikan 

 Menjelaskan 

pentingnya 

mengetahui penyakit 

non 

mikroorganisme/non 

patogen  

 Menjelaskan 

kebutuhan ikan 

Kuliah dan Diskusi 100 Dapat menjelaskan 

mengenai penyakit 

non 

mikroorganisme/non 

pathogen yang 

berhubungan dengan 

malnutrisi dan 

5 3, 10 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

terhadap protein, 

lemak, karbohidrat 

pada masing-masing 

perkembangan ikan 

 Menjelaskan 

kebutuhan vitamin 

pada ikan 

avitaminosis.  

11 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit non 

ornanisme/non 

patogen pada ikan 

 Menjelaskan  

kebutuhan mineral 

bagi ikan 

 Menjelaskan 

pengertian tentang 

malnutrisi dan 

avitaminosis 

 Menjelaskan akibat 

defisiansi asam 

amino dan asam 

lemak pada ikan 

yang dihubungkan 

dengan usaha 

budidaya 

 Menjelaskan 

kebutuhan vitamin 

dalam rangsum  

Kuliah dan Diskusi 100 Dapat menjelaskan 

mengenai penyakit 

non 

mikroorganisme/non 

pathogen yang 

berhubungan dengan 

malnutrisi dan 

avitaminosis. 

5 3, 10 

12 Mahasiswa akan 

dapat  mengetahui  

dan menjelaskan 

 Menjelaskan faktor 

faktor fisika dan 

kimia air dalam 

usaha budidaya 

Kuliah dan Diskusi.  

 

100 Dapat menjelaskan 

mengenai faktor 

parameter kualitas air 

5 3, 10 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

parameter kualitas 

air yang 

menyebabkan 

penyakit pada ika   

 Menjelaskan faktor-

faktor biologis dalam 

usaha budidaya 

 Menjelaskan 

pengaruh polusi serta 

senyawa beracun 

yang sering 

menimbulkan 

gangguan kesehatan 

ikan 

yang dapat 

menyebabkan 

penyakit pada ikan 

13 Mahasiswa akan 

dapat  mengetahui  

dan menjelaskan 

parameter kualitas 

air yang 

menyebabkan 

penyakit pada ika   

 Menjelaskan  

penyakit gas bubble 

diseases, organ yang 

diserang dan cirinya 

pada ikan  

 Menjelaskan 

penyakit yang 

disebabkan oleh 

polusi didalam 

perairan terutama 

oleh unsur logam 

berat dan unsur non 

logam berat 

 Menjelaskan 

penyakit intoksikasi 

karena blooming 

mikroorganisme 

 Menjelaskan 

Ceramah dan 

diskusi oleh dosen  

dan mahasiswa 

yang bersangkutan 

100 Dapat menjelaskan 

mengenai faktor 

parameter kualitas air 

yang dapat 

menyebabkan 

penyakit pada ikan 

5 3, 10 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

gangguan kualitas air 

yang sering ditemui 

di lapangan 

14 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

kekebalan 

/imunologi pada 

ikan  

 Menjelaskan 

pengertian imunologi 

pada ikan 

 Menjelaskan sistim 

kekebalan non 

spesifik 

 Menjelaskan 

kekebalan spesifik 

 Menjelaskan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

sistim kekebalan 

tubuh ikan 

 Menjelaskan fungsi 

darah pada ikan 

Ceramah  dan 

diskusi oleh dosen  

dan mahasiswa 

yang bersangkutan 

100 Dapat menjelaskan 

kekebalan tubuh/ 

imunologi pada ikan 

7 6, 7, 10 dan 

11.  Anderson, PD., 

1974. Fish 

Immunology. 

TFH. Publication, 

MC. Ltd 

15 Mahasiswa akan 

dapat mengetahui 

kekebalan 

/imunologi pada 

ikan 

 Menjelaskan fungsi 

darah pada ikan 

 Menjelaskan 

pengertian 

fagositosis, proses 

terjadinya fagositosis   

 Menjelaskan cara     

meningkatkan 

kekebalan tubuh ikan 

Ceramah  dan 

diskusi oleh dosen  

dan mahasiswa 

yang bersangkutan 

100 Dapat menjelaskan 

kekebalan tubuh/ 

imunologi pada ikan 

7 6, 7, 10, 11 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/ Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 40  
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RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Deskripsi Mata Kuliah: Memahami dasar-dasar rekayasa budidaya perikanan dan mendalami rancangan system akuatik, catu air untuk unit 

budidaya ikan, system pengairan dan peralatan, pengukuran dan desain lokasi budidaya ikan; rekayasa alat, wadah, lingkungan dan biota 

akuakultur.  

 

Fak/Jur/Prodi :  FAPERIKA/BDP/BDP 

Mata Kuliah/SKS :  Rakayasa Budidaya (kurikulum 2011) 

Pokok Bahasan :  Pendahuluan s.d Ujian Akhir Semester 

Pertemuan Ke- :  1 s.d 16 

Alokasi Waktu :  3 x 50 Menit 

Standar Kompetensi 
: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan dapat  menjelaskan tentang rekayasa 

akuakultur yang meliputi  rekayasa wadah budidaya, sumber air dan organisme budidaya. 

Kompetensi Dasar 

:1. Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan jenis kolam perikanan berdasarkan; topografi dan 

cara pembangunannya, sumber air, cara pengeringan kolam, penggunaannya, jenis airnya dan 

bahan pembangunnya serta kelebihan dan kekurangan tiap jenis kolam. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan ukuran, bentuk dan ketinggian air kolam yang ideal untuk kolam 

budidaya ikan. 

3. Mahasiswa dapat melakukan pemilihan lokasi yang cocok untuk kolam budidaya baik dari segi  

tekhnis maupun non tekhnis, perencanaan pembangunan kolam. 

4. Mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang perencanaan pembangunan kolam dan melakukan 

survei leveling (differential, profile dan topografi leveling). 

5. Mahasiswa akan dapat melakukan perencanaan pembangunan dam, menghitung volume tanah 

dam, perencanaan pembuatan kolam galian, menentukan volume tanah untuk pembuatan tanggul 
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dam.  

6. Mahasiswa akan dapat menjelaskan rancangan saluran air  dan pembangunan tambak serta 

pembangunan keramba. 

7.  Mahasiswa akan dapat menjelaskan rekayasa sumber air. 

8.  Mahasiswa akan dapat menjelaskan  rekayasa organisme budidaya.  

Materi Kuliah 

  1.  - Pendahuluan 

- Penggolongan jenis kolam perikanan berdasarkan; topografi dan cara pembangunannya, sumber 

air, cara pengeringan kolam, penggunaannya, jenis airnya dan bahan pembangunnya serta 

kelebihan dan kekurangan tiap jenis kolam. 

  2. - Ukuran, bentuk dan ketinggian air kolam yang ideal. 

  3. - Lokasi kolam dari segi teknis (topgrafi,posisi kolam, tekstur tanah) 

      - Ukuran partikel tanah 

      - Klasifikasi tanah 

  4. - Pelaksanaan survei leveling 

- Differential leveling 

- Profile leveling 

- Topgrafi leveling dan pembuatan peta topografi 

  5. - Terminologi 

- Rancangan gambar dam 

- Rancangan gambar dam dilihat dari atas 

- Menggambar irisan melintang dam bagian tertinggi 

- Menggambar irisan membujur dam 

  6. - Menghitung volume tanah untuk dam 

- Bangunan saluran drainase 

- Pelaksanaan pembuatan bendungan/dam 

  7. - Perencanaan pembuatan kolam galian 

- Spesifikasi kolam 

- Menggambarkan rancangan sebuah kolam 

  8. - Menentukan volume air kolam dalam keadaan penuh 

- Menentukan volume tanah untuk pembuatan tanggul kolam 

  9. - Rancangan saluran air  
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10.  - Perbedaan pemilihan lokasi antara tambak dan kolam 

- Sumber air 

- Konstruksi pintu-pintu air 

- Pemilihan lokasi tambak 

11. - Pembangunan keramba 

- Bentuk dan jenis keramba 

- Pemilihan lokasi 

- Keramba jaring apung 

- Bentuk dan jenis keramba 

- Pemilihan lokasi 

12. - Kualitas air berdasarkan sumber air 

- Mengukur debit air 

13. - Mengukur debit aliran air permukaan daerah tangkapan air 

- Menghitung volume aliran air permukaan sat mencapai puncak 

- Optimalisasi penggunaan air pada kolam dan tambak dengan sistem resirkulasi 

- Optimalisasi penggunaan air pada kolam dan tambak dengan sistem bioremediasi dan probiotik 

14.- Rekayasa genetika biota budidaya 

- Vaksinasi dan imunisasi biota budidaya 

- Manipulasi hormon pada ovulasi ikan 

- Perbaikan mutu telur 

Metode Pembelajaran 

  1. Memberikan perkuliahan dengan cara bervariasi yang dilengkapi dengan OHT (Overhead 

Transparancy) dan  white board.  

10. Menyediakan buku ajar (Judul: Rekayasa Budidaya) 

11. Memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri 

12. Melakukan diskusi dalam proses pembelajaran dan membahas secara berkelompok terhadap tugas 

yang diberikan 

13. Melakukan praktikum yang sesuai dengan topik perkuliahan  

 

Alat/Bahan :  Laptop, In-focus, white board, bahan ajar 

Kegiatan Pembelajaran  
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  1) Kegiatan Awal 

: - Menyampaikan RP, RKPP dan materi perkuliahan untuk 1 semester 

- Membicarakan tugas-tugas mandiri dan terstruktur 

- Membicarakan sistem penilaian (tugas, quis, UTS dan UAS)  

 

  2) Kegiatan Inti 

: - Melakukan kegiatan pembelajaran terhadap setiap materi perkuliahan 

- Memberikan tugas individu dan kelompok 

- Mendiskusikan hasil tugas kelompok 

- Mengadakan quis pada waktu proses pembelajaran 

- Melakukan kegiatan praktikum 

- Mengadakan Ujian Tengah Semester 

 

  3) Kegiatan Akhir : - Mengadakan Ujian Akhir Semester 

- Memberikan nilai akhir mahasiswa 

  4) Evaluasi 
: - Evaluasi nilai akhir mahasiswa dan menyusun rencana penyempurnaan mata kuliah Bahan dan 

Analisis Pakan Ikan untuk pelaksanaan diwaktu yang akan datang 

 

  5) Reverensi  

11. Anonimus. 1975. Soil Texture Demonstration Instructure Sheet, Lamotte Chemical Product 

Company. Chestertown. Maryland, USA. 4 p. 

12. Baird, D.J. Bevaridge, M.C.M, Kelyy, L.A and Muir, J. F. 1996. Aquaculture and Water Resource 

Management. The Blackwell Science Ltd. The United Kingdom. London. 219 pp. 

13. Coche, A. G; J. F. Muir and T. Langhlin. 1995. Pond Construction for Freshwater  Fish Culture, 

Building Earthern Ponds. FAO Training Series 20 / 1. FAO of the United Nations, Rome. 355 pp.   

14. LIPI. 2007. Pemanfaatan Bakteri Nitrifikasi dan Denitrifikasi untuk Tambak Udang. 

www.limnologi.lipi.go.id. (diakses tanggal 23 Mei 2009). 

15. Mukhlas. 2009. Hipofisa dan Ovaprim Aquaculture. http://mukhlasmuthiullah. blogspot.com. 

(diakses tanggal 23 Mei 2009). 

16. Sedana, I. P. 2004. Rekayasa Budidaya (Aquacultur Engineering).UNRI Press. 152 hal. 

 

 

 

http://www.limnologi.lipi.go.id/
http://mukhlasmuthiullah/
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

Mata Kuliah :  Rakayasa Budidaya Semester: V, Kode: PIB 3105, sks: 3 (2-1) 

Program Studi :  Budidaya Perairan Dosen : Ir. Mulyadi, M.Phil 

Capaian Pembelajaran 

: Mahasiswa dapat  menjelaskan tentang rekayasa akuakultur 

yang meliputi  rekayasa wadah budidaya, sumber air dan 

organisme budidaya 

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

: - Mahasiswa mampu merangcang kolam budidaya 

- Mahasiswa mampu merangcang volume air kolam, 

sakuran air masuk dan keluar serta sirkulasi air ke kolam 

- Mahasiswa mampu membuat wadah keramba jaring 

- Mahasiswa mampu melakukan Optimalisasi penggunaan 

air pada kolam dan tambak dengan sistem resirkulasi dan 

penggunaan air pada kolam dan tambak dengan sistem 

bioremediasi dan probiotik 

 

 

Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir 

Yang Diharapkan 

Bahan Kajian  

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 

Nilai 
Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

Pendahuluan 

 Pendahuluan dan 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

300 Keaktifan 

mahasiswa 

- 1, 3, 6 
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penggolongan jenis 

kolam perikanan 

berdasarkan; 

topografi dan cara 

pembangunannya, 

sumber air, cara 

pengeringan kolam, 

penggunaannya, jenis 

airnya dan bahan 

pembangunnya serta 

kelebihan dan 

kekurangan tiap jenis 

kolam. 

 

pengertian 

 Penggolongan kolam 

berdasarkan topografi 

 Penggolongan 

berdasarkan sumber 

Air 

 Berdasarkan cara 

pengeringan 

 Berdasarkan bahan 

pembangun 

jawab 

 

 

 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

2. Mahasiswa dapat 

menjelaskan ukuran, 

bentuk dan 

ketinggian air kolam 

yang ideal untuk 

kolam budidaya ikan. 

 

Sifat Fisik Kolam 

 Ukuran kolam 

 Bentuk kolam 

 Tinggi air kolam 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

Quis 

 

200 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab 

soal quis 

2,5% 1, 3, 6 
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3. Mahasiswa dapat 

melakukan pemilihan 

lokasi yang cocok 

untuk kolam 

budidaya baik dari 

segi tekhnis maupun 

non tekhnis, 

perencanaan 

pembangunan kolam 

 

Lokasi Kolam 

 Pemilihan lokasi dari 

segi teknis 

 Pemilihan lokasi dari 

segi non teknis. 

 Ukuran partikel 

tanah. 

 Klasifikasi tanah 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

200 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

 

5% 

1, 2, 3 

 

4. Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

tentang perencanaan 

pembangunan kolam 

dan melakukan 

survei leveling 

(differential, profile 

dan topografi 

leveling). 

 

Persiapan Perencanaan 

Pembangunan Kolam 

 Pelaksanaan survei 

leveling 

 Diferensial leveling 

 Profile leveling 

 Topografi leveling 

dan pembuatan peta 

topografi 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

300 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

5% 1, 2, 3, 6 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 
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5. Mahasiswa akan 

dapat melakukan 

perencanaan 

pembangunan dam, 

menghitung volume 

tanah dam, 

perencanaan 

pembuatan kolam 

galian, menentukan 

volume tanah untuk 

pembuatan tanggul 

dam 

Perencanaan 

Pembangunan Dam, 

kolam dan saluran air 

 Perencanaan 

pembangunan dam 

 Menghitung volume 

tanah dam 

  Perencanaan 

pembuatan kolam 

galian 

 Penentuan volume 

tanah untuk 

 Pembuatan tanggul 

dam 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab 

300 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

- 1, 2, 3, 6 

 

6. Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

rancangan saluran air  

dan pembangunan 

tambak serta 

pembangunan 

keramba  

Rancangan saluran air, 

tambak  dan keramba 

 Pemilihan lokasi 

tambak 

 Pembangunan dan 

konstruksi pintu-pintu 

air tambak 

 Pembangunan 

keramba 

 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab, 

tugas mandiri 

200 Keaktifan 

mahasiswa 

mengerjakan 

tugas mandiri 

5% 1, 2, 3, 6 

 

7. Mahasiswa akan Rekayasa sumber air Ceramah, 300 Kemampuan 2,5% 1, 4 
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dapat menjelaskan 

rekayasa sumber air 

 Kualitas air 

berdasarkan sumber 

air 

 Mengukur debit air 

 Mengukur debit aliran 

air permukaan  daerah 

tangkapan air 

 Optimalisasi 

penggunaan air pada 

kolam dan tambak 

dengan sistem 

resirkulasi 

 Optimalisasi 

penggunaan air pada 

kolam dan tambak 

dengan sitem 

biormediasi dan 

probiotik. 

diskusi/tanya 

jawab 

Quis 

mahasiswa 

menjawab 

soal quis 

8. Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan  

rekayasa organisme 

budidaya. 

Rekayasa budidaya 

 Rekayasa genetik 

budidaya 

 Vaksinasi dan 

imunisasi budidaya 

 Manipulasi hormon 

pada ovulasi ikan 

 Perbaikan mutu telur 

Ceramah, 

diskusi/tanya 

jawab 

 

200 Keaktifan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

- 5 

 

PRAKTIKUM 
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 Mahasiswa mampu 

melakukan 

kegiatan: 

praktikum 

perencanaan 

pembangunan 

kolam dan 

pengukuran 

debit air, dan 

penentuan 

tekstur tanah 

kolam. 

 

- Menghitung luas kolam 

- Menggambar lay out 

kolam 

- Melakukan survei 

leveling (differential, 

profile dan topografi 

leveling 

 

Asistensi,  

praktikum 

 Kemampuan 

mahasiswa 

menjawab 

soal-soal 

pada waktu 

asistensi 

Keaktifan 

mahasiswa 

melakukan 

praktikum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJIAN PRAKTIKUM 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25 % 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

Kriteria penilaian: mahasiswa mampu menjawab soal-soal yang disajikan dengan benar 

Bobot nilai: 25% 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 
 

Mata Kuliah :Manajemen Kualitas Air Budidaya Semester:  IV, Kode:PIA 2204, sks:3 (2-1) 

Program Studi : Budidaya Perairan Dosen : Prof. Dr. Syafriadiman, M.Sc 

Capaian Pembelajaran 

: Terhadap SikapMahasiswa 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, 

 Bekerjasama dan memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, 

 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, 

 Menunjukkan sikap bertanggungjawab dibidang kajian Manajemen Kualitas Air Budidaya dan 

terapannya secara mandiri, 

 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan berdasarkan hasil penelitian 

dalam matakuliah Manajemen Kualitas Air Budidaya, 

 Memiliki etika ilmiah dan mampu mengembangkan nilai-nilai kepribadian melalui  pembelajaran  

matakuliah Manajemen Kualitas Air Budidaya 

: Terhadap Keterampilan Mahasiswa 

 Terampil menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan innovatif dalam konteks pengembangan dan 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai melalui pembelajaran 

matakuliah Manajemen Kualitas Air Budidaya, 

 Terampil menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur,  

 Terampil mengambil keputusan secara tepat dan terukur dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

Manajemen Kualitas Air Budidaya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, 

 Terampil menyusun deskripsi saintifik  hasil kajian di bidang Manajemen Kualitas Air Budidaya dalam 

bentuk  tugas mandiri, laporan maupun evaluasi pembelajaran matakuliah Manajemen Kualitas Air 

Budidaya 

: Terhadap Pengetahuan Mahasiswa 

1) Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar dibidang Manajemen Kualitas Air Budidaya serta 

terapannya, 

2) Memiliki kepekaan dalam menemukan, menganalisis dan memecahkan permasalahan tentang Manajemen 

Kualitas Air Budidaya melalui penerapan pengetahuan dan teknologinya dengan pendekatan riset 

3) Mampu menemukan dan mencari alternatif pemecahan masalah tentang Manajemen Kualitas Air 

Budidaya dengan pendekatan teknologi berdasarkan kajian berbagai parameter Kualitas air 

4) Mampu memberikan rekomendasi tentang permasalahan Manajemen Kualitas Air Budidaya dan mutu 

lingkungan budidaya berdasarkan penerapan dan riset 
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Pengalaman Belajar Mahasiswa 

:Pengalaman belajar mahasiswa, berdasarkan pengamatan terhadap mahasiswa cenderung berkeinginan 

untuk menentukan apa yang ingin dipelajarinya serta membandingkan dan menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengalaman-pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan 

demikian proses belajar mahasiswa lebih bersifat demokratis dan telah dapat menilai kebenaran 

informasi yang mereka terima dari dosen. Pendekatan mereka terhadap apa yang dipelajarinya dan 

mengarah pada pemecahan masalah, terutama bagaimana mengaplikasikan sesuatu dan bagaimana 

memecahkan masalah, bukan sekedar pengetahuan dan teori-teori. Mereka nampaknya memerlukan 

contoh aplikasi pengetahuan dan teori yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

belajar mahasiswa juga perlu disesuaikan dengan faktor kebebasan, misalnya dengan membebaskan 

mahasiswa untuk memilih tugas yang ingin dikerjakan, meminta mahasiswa untuk menulis opinion 

paper sebagai pemecahan masalah atas suatu kasus. Dengan pengalaman-pengalaman yang diperolehi 

merekadalam matakuliah inidisambut dengan baik, terutama perkuliahan memberikan contoh-contoh 

aplikatif sedangkan perkuliahan lebih kepada teoritis mereka kelihatan cendrung bosan. Sehingga apa-

apa yang ditugaskan kepada mereka yang bersifat aplikatifcepat dikerjakan, terkadang ada mahasiswa 

dalam matakuliah ini cepat mengantar tugas khususnya tugas-tugas yang sifatnya aplikatif.Dengan 

peran serta mahasiswa dan dosen dalam belajar aktif akan tercipta suatu pengalaman belajar yang 

bermakna sehingga dapat membentuk ”mahasiswa sebagai manusia seutuhnya” 
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Minggu 

ke- 

Kemampuan 

Akhir Yang 

Diharapkan 

Bahan Kajian  

(Materi Pelajaran) 

Bentuk/Meto

de 

Pembelajaran 

Waktu 

Belajar 

(menit) 

Kriteria 

Penilaian 

(Indikator) 

Bobot Nilai Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pentingnya 

Manajemen 

Kualitas Air 

Budidaya, faktor-

faktor fisika, 

kimia dan biologi 

perairan alami 

-Penjelasan RPS 

PENDAHULUAN 

-Penjelasan tentang pengertian MKAB 

dan fungsi air dalam budidya.  

-Air sebagai medium perikanan dalam 

arti luas,  

-Air sebagai habitat organisme air  

-Air sebagai media enginering  

 

Ceramah, tanya 

jawab,  dan 

diskusi 

2 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

2% Syafradiman et al 
(2005) Pengantar 

Manajemen Kualitas 

Air, Boyd, C. E. 
(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 

Pond Agriculture 
Experimentation 

Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 
1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 

2 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

fisika kualitas air 

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KUALITAS AIR 

- Parameter fisika perairan 

(Cahaya, suhu, warna, aroma dan rasa, 

Kecerahan, Kekeruhan, Daya Hantar 

Listrik (DHL), Padatan Terlarut Total 

(TDS), Padatan Tersuspensi Total (TDS) 

-Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi parameter fisika perairan 

-Kondisi optimal parameter fisika 

perairan dalam budidaya perairan 

Ceramah, tanya 

jawab, dan 

diskusi  

4 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

10% Syafradiman et al 

(2005) Pengantar 

Manajemen Kualitas 
Air, Boyd, C. E. 

(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 
Pond Agriculture 

Experimentation 
Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 

1991.Water Qualifying 
Ponds for Aquaculture 

3 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kimia kualitas air 

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KUALITAS AIR 

- Parameter kimia perairan 

(DO, BOD, CO2, Alkalinitas, 

Kesadahan, COD, TOM, Sulfide, Sulfat, 

Nitrogen, Phosphate, Kalium). 

-Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi parameter kimiakualitas air 

Penugasan 

pembuatan 

Makalah  

4 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

10% Syafradiman et al 
(2005) Pengantar 

Manajemen Kualitas 

Air, Boyd, C. E. 
(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 

Pond Agriculture 
Experimentation 

Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 
1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 
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4 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kondisi optimal 

parameter kimia 

kualitas air 

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KUALITAS AIR 

-Kondisi optimal parameter kimia 

kualitas air dalam budidaya perairan 

Penugasan dan 

diskusi  

2 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

5% Alaerts, G dan  S. S. 

Santika (1984). Metode 

Pengukuran Kualitas 
Air.  APHA (1995). 

Standard Method for 

The Examination of 
Water and Wastewater. 

APHA (1989). Standart 

Methods For 

Examination of Water 

and Waste Water. 

5 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

parameter-

parameter dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

biologi kualitas 

air 

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KUALITAS AIR 

Parameter biologiperairan 

Plankton, Benthos, Perifiton 

-Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi parameter biologi kualitas air 

Penugasan dan 

diskusi kelas 

4 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

10% Syafradiman et al 

(2005) Pengantar 
Manajemen Kualitas 

Air, Boyd, C. E. 

(1979). Water Quality 
in Warm Water Fish 

Pond Agriculture 

Experimentation 
Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 

1991.Water Qualifying 
Ponds for Aquaculture 

6 

Mahasiswa 

mampu 

mendemonstrasik

an lokasi, teknik 

pengambilan 

sampel, serta 

penganganan dan 

pengawetan 

sampel 

SAMPLING AIR 

 Lokasi pengambilan sampel 

 Teknik pengambilan sampel parameter 

kualitas air 

 Teknik penanganan sampel  

 Teknik pengawetan sampel  

Penugasan dan 

demonstrasi di 

lapangan 

3 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

5% Alaerts, G dan  S. S. 

Santika (1984). Metode 

Pengukuran Kualitas 
Air.  APHA (1995). 

Standard Method for 
The Examination of 

Water and Wastewater. 

APHA (1989). Standart 
Methods For 

Examination of Water 

and Waste Water. 

7 

Mahasiswa 

mampu 

mendemonstrasik

an penggunaan 

alat, identifikasi, 

metode, prosedur 

dan perhitungan 

seerta analisis 

kualitas air 

PERALATAN PKA 

 Identifikasi alat dan bahan 

pengukuran kualitas air 

 Metode-metode pengukuran kualitas 

air 

 Prosedur pengukuran parameter fisika, 

kimia dan biologi kualitas air  

 Perhitungan hasil pengukuran 

parameter kualitas air. 

Penugasan dan 

demonstrasi di 

laboratorium 

3 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

5% Alaerts, G dan  S. S. 

Santika (1984). Metode 
Pengukuran Kualitas 

Air.  APHA (1995). 

Standard Method for 
The Examination of 

Water and Wastewater. 

APHA (1989). Standart 
Methods For 

Examination of Water 

and Waste Water. 
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8 

Mahasiswa 

mampu 

menentukan 

kriteria optimal, 

peranan setiap 

parameter, 

pengaruh 

perubahan dan 

interkasi 

parameter fisika, 

kimia dan biologi 

kualitas air pada 

budidaya perairan 

KRITERIA OPTIMAL KUALITAS 

AIR 

 Identifikasi nilai kisaran/kriteria 

optimal kualitas air untuk kegiatan 

budidaya perairan disesuaikan pada 

masing-masing komoditas peliharaan 

 Peranan setiap parameter kualitas air 

terhadap kehidupan komoditas 

peliharaan 

 Pengaruh perubahan kualitas air 

terhadap kehidupan komoditas 

peliharaan 

 Interaksi antar parameter kualitas air 

pada budidaya perairan 

Penugasan, 

persentase, dan 

diskusi 

3 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

5% Alaerts, G dan  S. S. 

Santika (1984). Metode 

Pengukuran Kualitas 
Air.  APHA (1995). 

Standard Method for 

The Examination of 
Water and Wastewater. 

APHA (1989). Standart 

Methods For 

Examination of Water 

and Waste Water. 

9 
 Materi 1-8 

UTS 

Tes  1 x 90 

menit 

   

10 

Mahasiswa 

mampu mengelola 

parameter fisika 

dan kimia kualitas 

air untuk mutu air 

budidaya 

PENGELOLAAN PARAMETER 

KUALITAS AIR 

 Pengelolaan parameter fisika kualitas 

air  

 Pengelolaan parameter kimia kualitas 

air 

Ceramah, 

tanya jawab 

dan diskusi 

2 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

5% Syafradiman et al 

(2005) Pengantar 
Manajemen Kualitas 

Air, Boyd, C. E. 

(1979). Water Quality 
in Warm Water Fish 

Pond Agriculture 

Experimentation 
Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 

1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 

11 

Mahasiswa 

mampu mengelola 

parameter  kimia 

dan biologi 

kualitas air 

budidaya 

PENGELOLAAN PARAMETER 

KUALITAS AIR 

 Pengelolaan parameter kimia kualitas 

air 

 Pengelolaan parameter  biologi 

kualitas air 

Ceramah, 

tanya jawab 

dan diskusi 

2 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

10% Syafradiman et al 

(2005) Pengantar 

Manajemen Kualitas 
Air, Boyd, C. E. 

(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 
Pond Agriculture 

Experimentation 

Auburn University, dan 
Boyd, C. E. 

1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 
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12 

Mahasiswa 

mampumendemo

nstrasikan 

bagaimana dalam 

memperbaiki 

kualitas air 

budidaya perairan 

dengan 

pengapuran  

PERBAIKAN  KUALITAS AIR  

Pengapuran 
Ceramah, 

demonstrasi 

dan diskusi 

4 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

5% Syafradiman et al 

(2005) Pengantar 

Manajemen Kualitas 
Air, Boyd, C. E. 

(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 
Pond Agriculture 

Experimentation 

Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 

1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 

13 

 PERBAIKAN  KUALITAS AIR  

Pengapuran (Lanjutan) 
Ceramah, 

demonstrasi 

dan diskusi 

4 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

8% Syafradiman et al 
(2005) Pengantar 

Manajemen Kualitas 

Air, Boyd, C. E. 
(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 

Pond Agriculture 
Experimentation 

Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 
1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 

14 

Mahasiswa 

mampu 

mendemonstrasik

an perbaikan 

kualitas air 

kolam/tambak 

budidaya perairan 

dengan 

pemupukan dan 

filtrasi 

PERBAIKAN  KUALITAS AIR  

 pemupukan,  

 filtrasi,  

Ceramah, 

demonstrasi 

dan diskusi 

4 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

10% Syafradiman et al 

(2005) Pengantar 
Manajemen Kualitas 

Air, Boyd, C. E. 
(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 

Pond Agriculture 
Experimentation 

Auburn University, dan 

Boyd, C. E. 
1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 

15 

Mahasiswa 

mampu 

mendemonstrasik

an perbaikan 

kualitas air 

kolam/tambak 

budidaya perairan 

dengan sistem 

PERBAIKAN  KUALITAS AIR  

 sistem resirkulasi,  

 double bottom, 

 pemakaian  probiotik dan lain-lain 

Ceramah, 

demonstrasi , 

persentase dan 

diskusi 

6 x 50 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

10% Syafradiman et al 

(2005) Pengantar 

Manajemen Kualitas 
Air, Boyd, C. E. 

(1979). Water Quality 

in Warm Water Fish 
Pond Agriculture 

Experimentation 

Auburn University, dan 
Boyd, C. E. 



128 
 

resirkulasi, double 

bottom, probiotik 

dan sebagainya 

1991.Water Qualifying 

Ponds for Aquaculture 

16 

 Materi 1-15 

UAS 

Tes 

 

 

 

1 x 90 

menit 

Kebenaran dan 

ketepatan 

jawaban, 

Kebenaran dan 

ketajaman analisis, 

dan Komunikasi 

yang efektif 

  

Tugas mahasiswa dan penilaiannya: 

1. Mhs secara berkelompok (sesuai kelompok yang dibentuk) membuat laporan Praktikum Lapangan video dan memaparkannya dalam diskusi 

2. Mahasiswa secara individual membuat laporan dalam bentuk makalah dengan tema “Peran Manajemen Kualitas Air Terhadap Kolam Ikan 

............ (ikan-ikan airtawar) (Pengapuran, pemupukan, dan sebagainya)”, dan diserahkan kepada dosen paling lambat pada pertemuan ke-13.

          

Pekanbaru,  Oktober 2015 

Mengetahui Ketua Jurusan BDP,         Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK 

 

 

 

Ir. Niken Ayu Pamukas, MSi.                                                                                 Prof. Dr.Ir. Syafriadiman, M.Sc. 
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RANCANGAN TUGAS 

Nama Mata Kuliah Manajemen Kualitas Air Budidaya 

Semester 4 

Sks 3 (2-1) 

Tugas ke- 3  

 

Tujuan Tugas   :  
Tugas ini diberikan kepada mahasiswa yang harus dikerjakan secara mandiri, untuk mengetahui sejauhmana mahasiswa menguasai 
konsep teoretis tentang Manajemen Kualitas Air Budidaya dan mahasiswa memiliki keterampilan berdasarkan data dan informasi yang 
diperoleh dalam membahas faktor-faktor dan cara-cara memperbaiki kualitas air budidaya dari berbagai organisme budidaya dalam 
bentuk karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Uraian Tugas   : 
1. Objek Garapan          

a. Masalah-masalah terjadinya penurun kualitas air akibat pencemaran limbah berbagai industri dan sebagainya, masuknya limbah 
ke dalam kolam budidaya perikanan telah menyebabkan banyak kematian ikan budidaya.  

b. Masalah rendahnya pH dan keasaman yang tinggi pada lahan gambut serta deviden menyebabkan kesulitan dalam ekstensifikasi 
lahan budidaya perikanan sehingga lahan-lahan gambut banyak terlantar atau tidak termanfaatkan. 

2. Batasan yang harus dikerjakan : 
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a. Masalah-masalah penurunan kualitas air akibat limbah industri yang diamati mahasiswa adalah pencemaran air yang benar-
benar terjadi di berbagai kawasan. Selanjutnya, masalah rendahnya pH dan keasaman yang tinggi pada lahan gambut serta 
deviden, mahasiswa bisa melakukan observasi atau wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh data atau informasi 
tentang topik yang diteliti. Hasil catatan lapangan atau transkrip wawancara selanjutnya ditabulasi dan dianalisis dan dituangkan 
dalam bentuk makalah. Isi atau struktur makalah meliputi: Pendahuluan (memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, 
metode penulisan), Kajian Pustaka (menampilkan penelitian yang relevan dan mengkaitkannya dengan topik penelitian), Hasil 
danPembahasan (hasil sesuai dengan permasalahan), dan Penutup (berisi simpulan dan saran), serta pada bagian akhir  diberi 
Daftar Pustaka dan Lampiran seperlunya.  

3.  Metode atau Cara Pengerjaan : Makalah disusun berdasarkan survey. 
4.  Luaran Tugas yang dihasilkan : Makalah Individual 
5.  Kriteria Penilaian :Penilaian meliputi unsure kebenaran isi makalah, penyajian makalah, orisinalitas, dan 

bahasa yang baik dan benar.  
6.  Rentang penilaian sebagaimana tabel berikut. 

 

Rentang Nilai Kategori 

Nilai > 85 Sangat Baik 
Nilai > 70 Baik 

Nilai > 55 Cukup Baik 

Nilai > 40 Kurang Baik 
0 – 40 Tidak Baik 

 
  



131 
 

5. Bobot Penilaian : 
Kebenaran Isi Makalah (a)    : 30% 
1. Penyajian Makalah (Struktur) (b)  : 15% 
2. Orisinalitas Makalah (c)   : 30% 
3. Bahasa yang baik dan benar (d)  : 25% 

SKOR AKHIR    : (a x 30%)+(b x 15%)+(c x 30%)+(d x 25%) 
 
 
 
 
    Pengampu Mata Kuliah Manajemen Kualitas Air Budidaya, 
 
 
 
    Prof. Dr. Ir. Syafriadiman, M.Sc. 

 

 

 

 

 


