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BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan kurikulum  Program Studi Magister Biologi (PSMB) sejak pengusulan
untuk izin pembukaan PSMB mengikuti rujukan  penyusunan  kurikulum yang mengacu
kepada  berbagai  kebijakanmaupun standar nasional yang disesuaikan dengan
karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.
Cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor19 Tahun 2005. PSMB Universitas Syiah Kuala
mulai dibuka pada tahun ajar 2014-2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 059/P/2014  tanggal 27  Februari
2014 tentang izin penyelenggaraan program (S-2)  pada Universitas Syiah Kuala dengan
kurikulum minimal 36 SKS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerbitan
Peraturan Presiden RI Nomor   8 Tahun   2012   tentang   Kerangka   Kualifikasi
Nasional   Indonesia (KKNI), Permendikbud RI nomor 73 tahun 2013 dan berdasarkan
Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2014, Standar Nasional Pendidikan Tinggi SNPT, menuntut PSMB menyesuaikan
kurikulumnya dengan melakukan worshop di tingkat Program Pascasarjana (PPs). Jumlah
Sistem Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh oleh mahasiswa PSMB adalah 72 SKS.
Rincian proporsi SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah (1) Perkuliahan 32
SKS, semester I mengambil matakuliah landasan keahlian (MLK) dan matakuliah keahlian
wajib (MKW) sebanyak 16 SKS, semester 2 dan seterusnya mengambil matakuliah
keahlian pilihan (MKP) yang sesuai dengan pilihan keahlian yang diminati. Mekanisme
pengembangan kurikulum PSMB mengikuti proses seperti yang diatur model gambar
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Gambar 1).

Gambar 1. model gambar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pada tingkat Universitas menerbitkan panduan penyusunan kurikulum yang antara lain
didasarkan atas kebijakan berikut ini :
1) Penyusunan   kurikulum   dilakukan   dengan   mempertimbangkan   capaian   visi

Unsyiah yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam menghasilkan lulusan
berkualitas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

2) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Mutu Unsyiah
yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.
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3) Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (living document) sesuai dengan perubahan
dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis dengan
didukung bukti ilmiah yang mengarah kepada kompetensi KKNI.

4) Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli, stakeholders
(pemangku kepentingan), Assosiasi Bidang Studi, dan civitas academika program
studi untuk mendapatkan masukan.

5) Penyusunan dan perbaikan kurikulum dilakukan serentak di setiap Program Studi dan
diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.

6) Pengembangan kurikulum didukung oleh Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan
Landasan Teoritis.

7) Pengembangan    kurikulum    atas    dasar    Landasan    Yuridis    dengan
mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.

8) Pengembangan   kurikulum   atas   dasar Landasan   Filosofi   seperti
idealisme,humanisme, esensialisme, parenialisme, dan rekonstruktivisme sosial.

9) Pengembangan kurikulum atas dasar Landasan Teoritis didasarkan atas ilmu dan
prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas,
fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, dan pragmatis.

Pada Februari 2016, Rektor  Universitas  Syiah  Kuala menerbitkan buku Panduan
Penyusunan Kurikulum Universitas  Syiah  Kuala. Buku ini merupakan panduan ringkas
yang dapat memfasilitasi program studi di Universitas Syiah Kuala dalam upaya
penyusunan kurikulum yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI. Buku panduan
penyusunan kurikulum tersebut dibuat untuk menindaklanjuti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai
Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Risedan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi  (SN-
DIKTI). Penyusunan kurikulum ini dilanjutkan dengan workshop
pengembangan/standarisasi kurikulum strata 2 Program Pascasarjana (PPs) Universitas
Syiah Kuala 15-16 Maret 2016,  dilanjutkan dengan rapat-rapat Staff dosen pengampu
PSMB setiap minggu bulan Maret dan April 2016 dan diskusi dengan para alumni S1 PS
Biologi, pemangku kepentingan (stakeholder) lain seperti Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA), WWF, BAPEDALDA, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan
beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta mengikuti  rumusan standar
nasional kurikulum bidang biologi hasil rumusan Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI)
maka disusunlah kurikulum ini.
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BAB II
PROFIL PROGRAM STUDI

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan
2.1.1. Visi
Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu Biologi yang berorientasi pada
potensi kenekaragaman hayati  tropis di Aceh, unggul di Indonesia dan dikenal di dunia
pada tahun 2025.
2.1.2. Misi dan Tujuan Pendidikan

1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
yang berorientasi pada pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan
Sumberdaya Alam Hayati;

2) Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, mandiri, tekun, kreatif, dan memiliki
integritas dalam mengembangkan penelitian dengan memanfaatkan
keanekaragaman hayati Aceh dan menerapkannyauntuk kesejahteraan manusia;

3) Mengembangkan kemampuan penemuan dan inovasi serta alih teknologi dalam
bidang keahlian masing-masing untuk kesejahteraan manusia;

4) Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses, mutu pembelajaran, mutu
penelitian, serta mutu pelayanan bidang Biologi di dalam dan luar lingkungan
Unsyiah, dengan didukung oleh sistem tata kelola laboratorium serta
kelembagaan yang akuntabel dan transparan.

5) Menjalin kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam riset dan
penerapan ilmu-ilmu Biologi yang berorientasi pada potensi keanekaragaman
hayati Aceh untuk kesejahteraan masyarakat dunia.

2.2. Profil Dosen Tetap dan Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan
No. Nama dosen NIP Bidang keilmuan Kualifikasi

pendidikan
Jabatan
fungsional

1 Hasanuddin 196011141986031001 Ilmu Gulma Doktor Guru Besar
2 Ali Sarong 195903251986031001 Zoologi Doktor Guru Besar
3 Dasrul 196503101992031004 PerkembanganHewan Doktor Lektor Kepala
4 Suwarno 196905161993031001 Ekologi Serangga Doktor Lektor Kepala
5 Syaukani 197307271997021001 Diversitas Serangga Doktor Lektor Kepala
6 Zumaidar 197201291997022001 Diversitas  Tumbuhan Doktor Lektor Kepala
7 Betty Mauliya Bustam 197304131997022001 Anatomi Tumbuhan Doktor Lektor Kepala
8 Zurnila Marli Kesuma 196903061994122001 Statistika Doktor Lektor Kepala
9 Zairin Thomy 195511141987031001 Bio- Sel & Molekul Doktor Lektor
10 Essy Harnelly 197501092000122002 Genetika Hutan Doktor Lektor
11 Kartini Eriani 197004211999032001 PerkembanganHewan Doktor Lektor
12 Rosnizar 197103092005012002 Bioteknologi Doktor Lektor
13 Aida Fithri 196402161991022001 Ornitologi Doktor Lektor
14 Saida Rasnovi 197111131997022002 Ekologi Hutan Tropis Doktor Lektor
15 Suhartono 198203142006041002 Mikrobiologi Doktor Lektor
16 Yulia Sari Ismail 197507172000122001 Mikrobiologi Doktor Asisten Ahli

2.3. Profil Sumber Pembelajaran
2.3.1. Laboratorium
PS Magister Biologi bersama dengan PS Biologi S1, memiliki 13 Laboratorium + 3 balai +
1 studio.
2.3.2. Perpustakaan
Literatur yang terkini menjadi hal yang sangat penting dalam keberhasilan mahasiswa
dan dosen. Oleh karena itu ketersediaan perpustakaan yang berkualitas merupakan
syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk meningkatkan keberhasilan mahasiswa dan
dosen. Unsyiah saat ini telah meningkatkan kualitas perpustakaan hingga mendapatkan
sertifikant akreditasi “A” sejak 10 Desember 2012 yang diberikan oleh perpustakaan RI
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yang bernomor :4355a/1/ee/XII.2012.  Sejak 08-07-2015 sampai 07-07-2018
Perpustakaan Unsyiah juga sudah meraih sertifikat ISO 9001: 2008 oleh TUV Rheinland
(Badan Sertifikasi berkantor pusat di Jerman) dengan nomor sertifikat: 01 100 1535112
dalam bidang Manajemen Pelayanan Perpustakaan untuk Mahasiswa, Fakultas, Peneliti
dan Staf di Unsyiah.
2.3.3. Teknologi Informasi
Administrasi akademik, mulai pendaftaran mahasiswa, Pengsian Rencana studi
mahasiswa hingga pelayanan perpustakaan telah menggunakan teknologi Informasi
sebagai layanan administrasi tersentraliasi mahasiswa.

2.4. Profil Layanan Kemahasiswaan
Layanan kemahasiswaan dimungkinkan dapat terjadi dengan baik dan kondusif tanpa
ada penghambat dengan memberikan layanan kepada mahasiswa melalui sekretariat
administrasi dan kependidikan di PPs dan melalui sekretariat  Program Studi Magister
Biologi. Layanan kemahasiswaan tidak hanya kegiatan akademik pembelajaran dan
administrasi saja tetapi juga memberikan kesempatan kepada sesama mahasiswa untuk
saling sharing dan melengkapi aspek-aspek pengetahuan yang dimiliki lebih oleh
sebagian mahasiswa. Interaksi yang sehat antar mahasiswa magister biologi akan sangat
membantu mereka dalam memahami persoalan-persoalan kuliah yang belum dipahami.
Interaksi yang baik dikondisikan melalui tugas-tugas mandiri berkelompok baik dalam
bentuk laporan, presentasi oral, maupun studi kasus di lapangan. Kegiatan yang
mendukung interaksi mahasiswa saat ini yang sudah sangat dilakukan dalam dunia maya
lewat email, mail list, dan media interaksi elektronik lain.
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BAB III
KETENTUAN AKADEMIK

3.1. Pengertian dasar sistem kredit semester
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa,
beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
Satuan Kredit Semester (sks)
1) sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per

minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk
pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam
mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

2) Jumlah sks per semester dan tata cara pelaksanaannya di setiap Program Studi harus
mendapatkan pengesahan Rektor sebelum diterapkan.

3.2. Nilai kredit semester dan beban studi
a. Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial

Untuk perkuliahan, nilai 1 (satu) sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama
satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu
sebagai berikut:
1) Untuk mahasiswa

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, response dan tutorial,
mencakup:

(i) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per
semester;

(ii) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per
minggu per semester; dan

(iii) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2) Untuk dosen
(i) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
(ii) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik

terstruktur.
(iii) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah.

b. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis
Bobot 1 (satu) skspadabentukpembelajaran seminar ataubentukpembelajaran lain
yang sejenis, mencakup:
1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

c. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya
Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau
bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per
minggu per semester.

3.3. Perkuliahan
Mahasiswa berstatus aktif jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan
registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas
pembelajaran di Unsyiah. Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar
pada beberapa mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktikum.
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Registrasi mata kuliah dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah
tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi
ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak
mengikuti mata kuliah tersebut.Mahasiswa pada Program Pascasarjana diperbolehkan
untuk melakukan perubahan terhadap rencana studinya ketika semester sedang
berlangsung sesuai dengan Kalender Akademik Unsyiah. Perubahan dapat dilakukan
melalui dua cara yaitu Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) atau Pembatalan Mata
Kuliah.

3.4. Sistem evaluasi hasil belajar dan batas waktu studi
Beban dan masa studi program magister Biologi adalah sebagai berikut:
Beban studi Program Magister Biologi adalah minimum 37 sks dan maksimum 42  sks,
yang dijadwalkan dalam 3 (tiga) semester dengan masa penyelesaian maksimum 8
(delapan) semester.
Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:
a. Menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan.
b. Hasil evaluasi dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria; yaitu istimewa (nilai A),

sangat baik (nilai AB), baik (nilai B), sedang (nilai BC), cukup (nilai C), kurang (nilai
D), dan sangat kurang (nilai E)

Tata cara penilaian , komponen dan persyaratan penilaian
1) Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.
2) Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian

Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari
mata kuliah yang bersangkutan.

3) Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas,
seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.

4) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan
secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan
peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas/Pascasarjana.

5) Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan.
6) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka

berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian
susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan
Nilai Akhir (DPNA) kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.

7) Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah
maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika
Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan
kebijakan pada masing-masing Program Studi.

8) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran
≥75% dari total 16 minggu tatap muka.

9) Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan kehadiran >75% maka nilai
mahasiswa tersebut adalah E, meskipun penilaian kumulatif komponen lainnya
melebihi kualifikasi E.

10) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen
mengajar  kurang dari 16 minggu tatap muka dan seluruh mahasiswa untuk mata
kuliah tersebut diberikan nilai B bagi program Diploma/Sarjana dan AB bagi
program Pascasarjana.

Sanksi
1) Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi

jumlah tatap muka selama 16 minggu maka diberi sanksi: (i) tidak diberikan surat
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keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, (ii) tidak diberikan tugas
mengajar pada semester berikutnya, dan (iii) dapat diberikan sanksi akademik
lainnya.

2) Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan dengan
tembusan kepada Rektor Unsyiah.

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang
dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua
komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan
bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam
bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam

bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan).
b. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut:

A ≥ 87
78 ≤ AB < 87
69 ≤ B < 78
60 ≤ BC < 69
51 ≤ C < 60
41 ≤ D < 51
E < 41

3.5. Bimbingan akademik dan asistensi
Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan
akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali.
a. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung kepada

kondisi masing-masing program studi.
b. Tugas dosen wali adalah:

1) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan
pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata
kuliah yang akan diambil tiap semester.

2) Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
3) Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi

mahasiswa walinya.
4) Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi

masalah yang memerlukan penanganan khusus.
Sanksi
a. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan di atas, maka mahasiswa

dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4 (empat)
kali dalam 1 (satu) semester.

b. Jika terdapat dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai
dengan hasil evaluasi Ketua Program Studi, maka Dekan/Direktur berhak mencabut
status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai
dosen wali.

3.6. Administrasi akademik
Adminstrasi Akademik
Administrasi akademik dikakukan melalui registrasi. Registrasi adalah proses yang harus
dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses: (1) registrasi
administrasi, (2) registrasi akademik dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses



12

registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan
dalam Kalender Akademik Unsyiah.

Registrasi Administrasi
Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester. Registrasi
dapat dilakukan setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang standar biayanya
ditetapkan oleh Rektor.
Pembayaran Biaya Pendidikan
a. Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada masa registrasi sesuai

dengan Kalender Akademik Unsyiah.
b. Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester.
c. Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor

dan dapat berbeda-beda untuk setiap mahasiswa dan fakultas.
d. Mahasiswa yang mendapat keringanan membayar biaya pendidikan (beasiswa)

ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebelum jadwal pembayaran dimulai.

Registrasi Akademik
Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk
memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi
akademik dilakukan setelah sebelumnya mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

3.7. Pengendalian proses pembelajaran
Yudisium Program Magister Biologi
Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian Program Studi
Magister akan diberikan predikat yudisium Pujian, Sangat Memuaskan dan
Memuaskan, dengan ketentuan seperti pada tabel berikut.

Predikat kelulusan Ketentuan
IPK Masa studi

Pujian (Cum Laude) 3,75 – 4,00 ≤ 5 semester

Sangat memuaskan (Very Satisfactory) 3,51 – 3,74 5 - 6 semester

Memuaskan (Satisfactory) 3,00 - 3,50 > 8 semester

a. Pemberian predikat yudisium Pujian untuk Program Studi Magister/Spesialis
ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:

1) Tidak pernah mengulang mata kuliah,
2) Tidak ada nilai C,
3) Tidak pernah cuti akademik, dan
4) Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.
b. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat

registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tesis.
c. Mahasiswa Program Magister yang akan diyudisium disyaratkan:
1) Menyerahkan Tesis atau dalam bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman

UPT Perpustakaan Unsyiah,
2) Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari Tesis, yang

dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi atau diterima pada jurnal internasional, dan
d. Bagimahasiswa Program Magister wajib melakukan publikasi pada jurnal ilmiah

terakreditasi atau diterima pada jurnal internasional sebagai penulis pertama.
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Wisuda
a. Para lulusan Unsyiah berhak untuk mengikuti upacara wisuda sesuai POB

011/H11/PP-SOP/2010.
b. Upacara wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun akademik, yaitu tiap

bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.
c. Dekan/Direktur Pascasarjana melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama

lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 (dua puluh) hari kerja sebelum
pelaksanaan upacara wisuda.

Sertifikat Kelulusan
a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
1) Ijazah dan Transkrip Akademik, bagi lulusan, Program Magister.
2) Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang

telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di Unsyiah.
3) Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur.
4) Apabila ijazah asli hilang atau rusak, Unsyiah dapat mengeluarkan Surat Keterangan

Pengganti Ijazah.
5) Ijazah diterbitkan 4 (empat) kali setahun, yaitu setiap hari kerja pertama awal bulan

Februari, Mei, Agustus, dan November.
6) Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
7) Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah upacara

wisuda
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BAB IV
KURIKULUM

4.1. Deskripsi Umum
Tantangan yang dihadapi pada abad 21 ini yang dinyatakan sebagai abad
Bioteknologi/Biologi, ilmu Biologi berkembang sangat pesat dan menjanjikan banyak hal
untuk melakukan perubahan tata kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di
muka bumi ini serta tuntutan perubahan peningkatan pengetahuan pada bidang
pendidikan Biologi di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya. Tuntutan untuk
melakukan perubahan dibidang Biologi tersebut diperlukan pemahaman biologi mulai
tingkat molekul, sel, spesies hingga tingkat biotik yang  tinggi dan faktor abiotik serta
interaksinya.  Disiplin  ilmu  dasar dalamBiologi ada enam (6): Biologi sel& Molekul,
Genetika, Struktur & Perkembangan, Fisiologi, Biosistematik& Evolusi dan Ekologi
digunakan untuk mendukung  visi PSMB menjadi pusat pengkajian dan pengembangan
ilmu-ilmu Biologi yang berorientasi pada potensi kenekaragaman hayati  tropis di Aceh.
Visi ini sebagai permersatu dan unggulan kajian PSMB yang dikembangkan dalam pilihan
bidang Biodiversitas Tropika, Ekologi dan Fisiologi. Disiplin biologi lainnya serta disiplin
ilmu-ilmu biologi yang sedang dan baru berkembang diakomodasi dalam bentuk
interaksinya untuk mendukung  bidang unggulan tersebut.
PSMB Universitas Syiah Kuala mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli di
bidang biologi melalui program riset kombinasi kuliah (research and course work).
Program riset yang ditawarkan dalam penelitian tesis memerlukan kurikulum yang
sederhana, luwes dan mampu mengakomodasi kemajuan ilmu Biologi pada ranah sains
maupun aplikasinya. Disamping itu, diperlukan sumberdaya pendukung terlaksananya
kurikulum tersebut, mencakup sumberdaya manusia yang bersedia selalu meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan sejalan perkembangan ilmu biologi, fasilitas penelitian
yang senantiasa di-upgrade, sarana komunikasi berbasis IT, dan pustaka acuan berupa
buku teks terbaru dan jurnal internasional, dalam bentuk cetakan maupun online yang
mudah diakses. Dengan hal tersebut diatas kiranya lulusan PSMB dapat bekerja sebagai
Peneliti, Pendidik (Dosen/Guru), sektor pemerintahan & swasta, Jasa Konsultan dan
Kewirausahaan, serta bidang terkait lainnya.

4.2. Profil lulusan
Berbagai Sektor pekerjaan atau keahlian lulusan Program Studi Magister Biologi (PSMB)
diantaranya adalah:
1) Sektor pendidikan dan penelitian.

Lulusan dapat menjadi staf akademik diberbagai perguruan tinggi baik di Provinsi
Aceh, maupun di provinsi lain. Disamping itu lulusan juga dapat menjadi guru di
sekolah menengah atau bagi guru yang sudah bekerja digunakan untuk
meningkatkan kompetensi pengetahuan biologi. Menjadi penelititi merupakan
alternatif lain dari peluang pekerjaan lulusan. Hampir semua instansi baik swasta
maupun pemerintah saat ini sudah membentuk balai penelitian dan pengembangan
(LitBang).

2) Sektor   swasta   dan   BUMN (Perkebunan, Kehutanan, PTPN, Pengelolaan
Lingkungan, dll.)

3) Sektor pemerintahan
Sektor pemerintahan yang dapat diisi oleh lulusan PSMB adalah berbagai seperti
Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, BPOM,
Bapedalda dan lain-lain.
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4) Sektor jasa (konsultan)
Menjadi konsultan di berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan NGO yang terkait
dengan pengetahuan biologi dan menjadi wirausahawan adalah peluang kerja bagi
lulusan yang tidak kalah pentingnya.

5) Kewirausahaan.

4.3. Capaian Pembelajaran dan Kompetensi (Utama, pendukung & lainnya)
Capaian lulusan Magister berdasarkan panduan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
adalah sebagai berikut:

1 Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang
keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya
inovatif dan teruji.

2 Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang
keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

3 Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan
keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Berdasarkan panduan tersebut, capaian lulusan Program Studi Magister Biologi
Universitas Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

1 Menguasai pengetahuan Biologi terutama konsep dasar pemersatu ilmu Biologi
yang dirumuskan dalam Biologi Sel & Molekul, Biodiversitas dan Ekologi serta ilmu-
ilmu Biologi yang menjadi fokus pengembangan keilmuan dan pendalaman
penelitian yang diminati

2 Memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah, merumuskan dan merencanakan
pemecahan masalah, berdasar pengetahuan Biologi yang menjadi minat
penelitiannya.

3 Mampu mempraktikkan penelitian ilmiah, mengambil keputusan di dalam bidang
biologi atas hasil penelitian dan bertanggung jawab penuh atas semua aspek yang
berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

4 Menunjukkan kemampuan komunikasi secara ilmiah (lisan dan/atau tulisan) dalam
bidang biologi,serta mampu bekerja mandiri maupun bekerjasama dalam kelompok
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

5 Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang
biologi serta menyadari pentingnya belajar sepanjang hayat.

4.4. Keterkaitan matakuliah/bahan kajian dengan capaian pembelajaran
Konsentrasi pendidikan magister biologi lebih ditekankan pada aspek kemampuan
melaksanakan penelitian semi mandiri dibawah bimbingan dosen pembimbing pada
ranah ilmu biologi. Oleh karena itu, selain pemahaman tentang teknik dan pelaksanaan
penelitian, pemahaman akan ilmu biologi pada ranah yang ingin didalami menjadi
sangat penting. Peta kaitan matakuliah  dengan capaian lulusan tersaji pada Tabel 3.

Pohon keilmuan yang dikembangkan pada Program Studi Magister Biologi ini adalah
Biodiversitas, Ekologidan Fisiologi.  Program penelitiannyadenganpendekatan seluler
atau  interaksi pohon keilmuan dan pendekatan program riset yang ditawarkan dalam
Program Studi S2 Biologi Unsyiah (Gambar 2).
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Tabel 3. Peta kaitan matakuliah dengan capaian lulusan Program Studi Magister
Biologi,Jurusan Biologi FMIPA Unsyiah

Kode dan nama matakuliah

Ca
pa

ia
n 

1

Ca
pa

ia
n 

2

Ca
pa

ia
n 

3

Ca
pa

ia
n 

4

Ca
pa

ia
n 

5

PPS601 - Statistika 

PPS603 – Metodelogi Penelitian     

MBI603 - Biologi Molekul     

MBI605– Biodiversitas Tropis     

MBI607 - Ekologi     

MBI...–Matakuliah Pilihan     

MBIPA1 – Proposal Tesis     

PPS700 – Tesis dan Sidang Akhir     

4.5. Distribusi matakuliah tiap semester
Distribusi mata kuliah padaProgram Studi Magister Biologi, Jurusan Biologi FMIPA
Unsyiah dapat dilihat pada table berikut ini.

SEMESTER I SEMESTER 2
No. Kode Matakuliah SKS No. Kode Matakuliah SKS
1 PPS 601 Statistika 2(2-0) 1 MBI PA1 Proposal Tesis 3(0-3)
2 PPS 603 Metodologi Penelitian 2(2-0) 2 MBI 6. . Pilihan *) 10
3 MBI 603 Biologi Molekul 2(2-0)
4 MBI 605 Biodiversitas Tropis 3(2-1)
5 MBI 607 Ekologi 3(2-1)
Total 12 Total 13

SEMESTER 3 SEMESTER 4
No. Kode Matakuliah SKS No. Kode Matakuliah SKS
1 MBI PA2 Seminar Hasil 2(0-2) 1 PPS-700 Tesis dan Sidang  Akhir 6 (0-6)

MBI 7. . Pilihan *) 4
Total 6 Total 6

*MK pilihan ada tiga (3)bidang keahlian: Biodiversitas, Ekologi dan Fisiologi
Total sks matakuliah semester 1 sd. 4 minimum berjumlah 37 sks.

Gambar 2. Diagram alur matakuliah kurikulum Program Magister Biologi Universitas Syiah kuala



17

Matakuliah pilihan (Bidang Minat)
Matakuliah pilihan yang harus diambil minimal 14 SKS, dapat diambil dari matakuliah
pilihan bidang minat yang disediakan pada Program Studi S2 Biologi dengan tujuan
penelitian yang diminati. Sesuai dengan pendekatan yang menjadi fokus utama
penelitian, maka matakuliah pilihan dapat ditentukan bersama pembimbing atau dosen
wali. Daftar mata kuliah pilihan bidang minat seperti tertera dalam tabel berikut ini.

Semester Ganjil Semester Genap
Kode Matakuliah SKS Kode Matakuliah SKS

MBI 703 Urban Entomologi 2(2-0) MBI 608 Agro-ekologi Entomologi 2(2-0)

MBI 705 Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) 2(2-0) MBI 610 Biosistematika Tumbuhan

Lanjut 2(2-0)

MBI 707 Ekologi Sistem 2(2-0) MBI 612 Biosistematika Serangga 2(2-0)

MBI 709 Ekologi Populasi 2(2-0) MBI 614 Serangga Akuatik 2(2-0)

MBI 711 Ekologi Hutan Mangrove 2(2-0) MBI 616 Sitogenetika 2(2-0)

MBI 713 Pengelolaan Satwa Liar 2(2-0) MBI 618 Tumbuhan Obat Tropika 2(2-0)

MBI 715 Signaling dan Interaksi
Mikroba 2(2-0) MBI 620 Metode Ekologi 2(2-0)

MBI 717 Genetika Perkembangan 2(2-0) MBI 622 AMDAL Lanjut 2(2-0)

MBI 719 Ekofisiologi Tumbuhan 2(2-0) MBI 624 Ekologi Molekuler 2(2-0)

MBI 721 Bio Etika 2 (2-0) MBI 626 Bioekologi Burung 2(2-0)

MBI 723 Biogeografi 2 (2-0) MBI 628 Ekologi Serangga Tropis 2(2-0)

MBI 725 Biologi Laut Tropis 2(2-0) MBI 630 Ekologi Hewan Tanah 2(2-0)

MBI 727 Biologi Terumbu Karang 2(2-0) MBI 632 Ekologi Mikroba 2(2-0)

MBI 729 Biologi Perikanan 2(2-0) MBI 634 Ekologi Hutan Tropis 2(2-0)

MBI 731 Produktivitas Perairan 2(2-0) MBI 636 Konservasi Hutan Tropis 2(2-0)

MBI 733 Primatalogi 2(2-0) MBI 638 Fisiologi Mikroba Lanjut 2(2-0)

MBI 735 Ekologi Lahan Basah 2(2-0) MBI 640 Agroforestry 2(2-0)

MBI 737 Ekologi Estuaria dan
Pesisir

2(2-0) MBI 642 Ekologi Perairan 2(2-0)

MBI 739 Penginderaan Jarak Jauh 2(2-0) MBI 644 Kriopreservasi 2(2-0)

MBI 741 Ikan Karang 2(2-0) MBI 646 Immunobiologi 2(2-0)

MBI 648 Biologi sel & Molekul Tumbuhan 2(2-0)

MBI 650 Mekanisme Perkembangan
tumbuhan 2(2-0)

MBI 652 Signaling Sel Tumbuhan 2(2-0)

4.6. Daftar Ekuivalensi Kurikulum Magister Biologi
Daftar eukivalensi kurikulum pada Program Studi Magister Biologi, Jurusan Biologi
FMIPA Unsyiah tersaji pada tabel berikut ini

Kurikulum 2014 Kurikulum 2016
Kode Matakuliah SKS Kode Matakuliah SKS

MBI 512 Bio Statistika 2 (2-0) PPs 601 Statistika 2(2-0)

MBI 513 Metodologi Penelitian 2 (2-0) PPs 603 Metodologi Penelitian 2(2-0)

MBI 514 Biologi Sel Molekul 2 (2-0) MBI 603 Biologi Molekul Lanjut 2(2-0)

MBI 515 Biodiversitas Tropika 3 (2-1) MBI 605 Biodiversitas Tropis 3(2-1)
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Kurikulum 2014 Kurikulum 2016
Kode Matakuliah SKS Kode Matakuliah SKS

MBI 516 Ekologi Umum 3 (2-1) MBI 607 Ekologi 3(2-1)

MBI 602 Seminar I (Seminar
Proposal)

2(0-2) MBIPA1 Proposal Tesis 3(0-3)

MBI 605 Seminar II (Seminar Hasil) 3(0-3) MBI 701 Seminar Hasil 2 (0-2)

BIO 607 Penelitian Tesis 6(0-6) PPS-700 Tesis dan Sidang Akhir 6(0-6)

MBI 531 Serangga Akuatik 2(2-0) MBI 614 Serangga Akuatik 2(2-0)

MBI 522 Biosistematika Serangga 2(2-0) MBI 612 Biosistematika Serangga 2(2-0)

MBI 523 Urban Entomologi 2(2-0) MBI 703 Urban Entomologi 2(2-0)

MBI 528 Agro-ekologi Entomologi 2(2-0) MBI 608 Agro-ekologi Entomologi 2(2-0)

MBI 551 Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

2(2-0) MBI 705 Kajian Lingkungan
Hidup Strategis 2(2-0)

MBI 521 Sitogenetika 2(2-0) MBI 616 Sitogenetika 2(2-0)

MBI 526 Biosistematika
Tumbuhan

2(2-0) MBI 610 Biosistematika Tumbuhan
Lanjut 2(2-0)

MBI 530 Biologi Tumbuhan Obat
Tropika

2(2-0) MBI 618 Tumbuhan Obat Tropika 2(2-0)

MBI 554 Metode Ekologi 2(2-0) MBI 620 Metode Ekologi 2(2-0)

MBI 550 Ekologi Sistem 2(2-0) MBI 707 Ekologi Sistem 2(2-0)

MBI 549 Ekologi Populasi 2(2-0) MBI 709 Ekologi Populasi 2(2-0)

MBI 556 AMDAL Lanjut 2(2-0) MBI 622 AMDAL Lanjut 2(2-0)

MBI 541 Ekologi Molekuler 2(2-0) MBI 624 Ekologi Molekuler 2(2-0)

MBI 525 Bioekologi Burung 2(2-0) MBI 626 Bioekologi Burung 2(2-0)

MBI 543 Ekologi Serangga Tropis 2(2-0) MBI 628 Ekologi Serangga Tropis 2(2-0)

MBI 552 Ekologi Hewan Tanah 2(2-0) MBI 630 Ekologi Hewan Tanah 2(2-0)

MBI 542 Ekologi Mikroba 2(2-0) MBI 632 Ekologi Mikroba 2(2-0)

MBI 544 Ekologi Hutan Tropis 2(2-0) MBI 634 Ekologi Hutan Tropis 2(2-0)

MBI 553 Konservasi Hutan Tropis 2(2-0) MBI 636 Konservasi Hutan Tropis 2(2-0)

MBI 547 Ekologi Hutan Mangrove 2(2-0) MBI 711 Ekologi Hutan Mangrove 2(2-0)

MBI 546 Agroforestry 2(2-0) MBI 640 Agroforestri 2(2-0)

MBI 558 Ekologi Perairan 2(2-0) MBI 642 Ekologi Perairan 2(2-0)

MBI 557 Pengelolaan Satwa Liar 2(2-0) MBI 713 Pengelolaan Satwa Liar 2(2-0)

MBI 511 Bio Etika 2 (2-0) MBI 721 Bio Etika 2 (2-0)

MBI 517 Biogeografi 2 (2-0) MBI 723 Biogeografi 2 (2-0)

MBI 524 Biologi Laut Tropis 2(2-0) MBI 725 Biologi Laut Tropis 2(2-0)

MBI 532 Biologi Terumbu Karang 2(2-0) MBI 727 Biologi Terumbu Karang 2(2-0)

MBI 533 Biologi Perikanan 2(2-0) MBI 729 Biologi Perikanan 2(2-0)

MBI 534 Produktivitas Perairan 2(2-0) MBI 731 Produktivitas Perairan 2(2-0)

MBI 535 Primatalogi 2(2-0) MBI 733 Primatalogi 2(2-0)

MBI 545 Ekologi Lahan Basah 2(2-0) MBI 735 Ekologi Lahan Basah 2(2-0)

MBI 548 Ekologi Estuaria dan
Pesisir

2(2-0) MBI 737 Ekologi Estuaria dan Pesisir 2(2-0)

MBI 555 Penginderaan Jarak Jauh 2(2-0) MBI 739 Penginderaan Jarak Jauh 2(2-0)

MBI 527 Ikan Karang 2(2-0) MBI 741 Ikan Karang 2(2-0)
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4.7. Deskripsi Matakuliah
Matakuliah wajib universitas (kode PPS) untuk program studi Magister Biologi adalah
Statistika dan Metodologi Penelitian, matakuliah wajib dan pilihan Program Studi
Magister Biologi (kode MBI). Deskripsi matakuliah-matakuliah tersebut adalah sebagai
berikut:

PPS 601 Statistika (Statistics) SKS 2(2-0)
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa memahami, dapat merencanakan,
mengaplikasikan penelitian-penelitian di bidang biologi. Pokok Bahasan dalam mata
kuliah ini adalah statistika deskriptif, konsep statistika inferensial, teknik pemilihan uji
statistik, aplikasi chi-square, analisis ragam satu dan dua arah, analisi kovarian, korelasi,
regresi sederhana dan berganda, teknik analisis statistik parametrik dan non parametrik,
serta metode analisis multivariate, teknik sampling, rancangan percobaan, RAL, RAK,
rancangan petak terbagi, rancangan factorial, paket program statistik.

PPS 603 Metodologi Penelitian (Research Metodology) SKS 2(2-0)
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan kembali berbagai
dimensi filsafat ilmu pengetahuan secara konstekstual dalam penelitian biologi dan
dapat merancang penelitian dengan didasari oleh epistimologi ilmiah. Pokok bahasan:
Dimensi filasafat kontekstual, teori-teori dasar dalam perkembangan biologi, biologi
modern dan biologi post modern, serta perkembangan bioetika, serta aplikasi
epistimolologis ilmu pengetahuan melalui metodologi ilmu. Kerangka dasar konsep
berpikir ilmiah secara epistimologis untuk menyusun hipotesis, metode-metode untuk
menguji hipotesis, variabel dan metode pengukuran, populasi dan pengambilan sampel,
analaisis data, menarik kesimpulan dan generalisasi hasil penelitian, publikasi hasil
penelitian.

MBI 603 Biologi Molekul (Molecular Biology) SKS 2(2-0)
Biologi Sel dan Molekul menjelaskan organisasi, struktur dan fungsi sel serta bagian-
bagiannya; proses dan aktivitas sel; siklus dan pembelahan sel; interaksi antara sel
dengan sel dan lingkungannya; dan kepentingan biologi sel dengan bidang ilmu lain dan
terapannya. Struktur dan fungsi membran sel; Struktur dan fungsi RE, badan golgi,
lisosom, vacoula; konversi energi: mitokondria, peroksisom. Konversi energi: kloroplas,
nukleus dan ribosom, sitoskeleton dan motiltas sel; siklus dan pembelahan sel; interaksi
sel dengan sel; dan sel dengan matriks ekstraseluler; komunikasi antara sel dan
lingkungannya, aplikasi dan teknis analisis.

MBI605 Biodiversitas Tropis (Tropical Biodiversity) SKS 3(2-1)
Keanekaragaman hayati tropika yang sangat tinggi di Indonesia merupakan sumberdaya
alam yang dapat digunakan sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan
bangsa. Pemahaman tentang sumberdaya alam ini diberikan berdasarkan aspek
sistematik, genetika (klasik hingga molekuler), ekosistem dan sejarah geologi dalam
tatanan nilai ekonomi, ekologi dan konservasi. Nilai multidimensi biodiversitas dan
upaya untuk evaluasinya. Ancaman dan konsekuensi kepunahan biodiversitas lokal.
Keterkaitan biodiversitas dan kualitas lingkungan. Kelestarian pemanfaatan biodiversitas
dan pemberdayaan masyarakat untuk tujuan itu.

MBI 607 Ekologi (Ecology) SKS 3(2-1)
Ekologi umum menjelaskan hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya.
Faktor yang mempengaruhi distribusi dan kemelimpahan organisme. Karakteristik dan
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interaksi populasi. Karakteristik komunitas, perubahan komunitas, ekosistem, transfer
dan penyimpanan energi dalam ekosistem, siklus biogeokimia, bioma, pencemaran, dan
konservasi.

MBI PA1 Proposal Tesis (Thesis Proposal) SKS 3(0-3)
Proposal penelitian merupakan matakuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Magister
Biologi untuk menyusun proposal penelitian yang berisi judul penelitian, pendahuluan,
latar belakang masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, batasan, tujuan, perumusan
hipotesis dan manfaat penelitian. Juga membahas metodologi, penentuan populasi &
sampel penelitian, metode penelitian dan penulisan pustaka.

MBI 608 Agro-ecological Entomologi (Agroecological Entomology) SKS 2(2-0)
Mengkaji tentang aplikasi dari konsep dan prinsip ekologi untuk mendiagnosa dan
mengidentifikasi hama tanaman, serta mendisgn dan mangatur sistem agriculture yang
sustainabel; melestarikan sumber daya alam tropis khusunya tanaman pangan;
pengendalian hama serangga secara alami dan ramah lingkungan; pengendalian hama
terpadu (PHT); pemanfaatan pestisida nabati dari tumbuhan; pestisida kimia (sintetis)
dan pengaruhnya terhadap biota dan ekosistem; mekanisme resistensi serangga
terhadap insektisida.

MBI 610 Biosistematik Tumbuhan Lanjut (AdvancedPlant Biosistematics) SKS 2(2-0)
Biosistematik tumbuhan lanjut menjelaskan definisi, sejarah, tujuan, kontribusi,
peranan biosistematik dalam biologi, prospek biosistematik di masa yang akan datang,
memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang keanekaragaman dan variasi
tumbuhan, pengetahuan untuk pengenalan sifat takson tumbuhan pada tingkat suku,
konsep spesiasi, kemampuan menentukan hubungan kekerabatan antar takson
tumbuhan, pengenalan karakter, pendekatan klasifikasi, identifikasi, menyusun kunci
determinasi dan binomial nomenklatur

MBI 612 Biosistimatik Serangga (Insect Biosystematics) SKS 2(2-0)
Konsep dasar taksonomi, prinsip taksonomi serangga, konsep dan arti penting
biosistematik, teknik koleksi dan identifikasi, kemampuan mendeskripsikan,
mengidentifikasi, mengklasifikasikan serangga dan nomenklatur, sistem penggolongan
serangga dan kekerabantannya secara evolusioner dan filogenetik, spesiasi dan variasi
serangga, aturan dan sistematik serangga, teknik publikasi ilmiah sistematika serangga,
type material, management koleksi, museum dan loan spesimen.Selain itu, dilakukan
juga identifikasi semua ordo dan famili serangga yang umum ditemukan di Indonesia
dan Aceh khususnya.

MBI 614 Serangga Akuatik. (Aquatic Insect) SKS 2(2-0)
Kajian tentang keragaman, penyebaran dan taksonomi serangga akuatik; hubungan
kualitas air dengan dinamika dan pertumbuhan populasi serangga akuatik; peran
serangga akuatik dalam ekosistem air tawar, dekomposisi, siklus nutrien dan siklus
energi; pengaruh agroindustri dan agroforestri serta limbah terhadap serangga akuatik;
hubungan antara arus, substrat dan tumbuhan air dengan keragaman dan populasi
serangga akuatik; serangga akuatik sebagai bioindikator terhadap kualitas air; serangga
akuatik sebagai vektor penyakit.
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MBI 616 Sitogenetik (Cytogenetics) SKS 2(2-0)
Matakuliah ini mempelajari struktur, fungsi, prilaku, dan variasi tipe kromosom. Variasi
struktur kromosom, variasi jumlah kromosom, aplikasi variasi jumlah kromosom, mutasi
induksi, pewarisan ekstra kromosom, kromosom dan evolusi.

MBI 618 Tumbuhan Obat Tropika (Tropical Plant Medicine) SKS  2(2-0)
Matakuliah ini mempelajari taksonomi tumbuhan obat, peranan tumbuhan obat,
simplisia, khasiat dan penggunaannya, pengawetan dan penjagaan mutu simplisia,
simplisia daun, bunga, biji, akar, umbi dan batang. Berbagai tumbuhan yang
menghasilkan minyak yang berkhasiat obat.

MBI 620 Metode Ekologi (Ecological Method)SKS 2(0-2)
Metode ekologi untuk melakukan berbagai observasi baik penelitian yang bersifat survei
maupun eksperimental yang mencakup metode-metode observasi dan pengukuran
dalam analisis ekosistem terestrial dan akuatik. Praktek pengerjaannya di lapangan dan
laboatorium. Topik kunci mencakup teknik analisa vegetasi, teknik pengukuran kondisi
mikroklimat dan tanah, teknik estimasi biomasa, teknik analisis populasi dan komunitas
tumbuhan dan hewan, teknik estimasi kelimpahan hewan tanah dan burung, teknik
pencuplikan biota air, teknik pengukuran faktor-faktor fisika-kimia perairan; studi kasus
analisis permasalahan ekologis; desain dan eksekusi penelitian ekologis secara
berkelompok.

MBI 622 AMDAL LANJUT (Advanced Environmental Impact Assessment)SKS 2(0-2)
Fundamen Ekologi, Sistem Sosial-Budaya dan Sistem Ekonomi dan Kependudukan,
Kearifan Lokal, (Traditional Wisdom) dan Audit Lingkungan, Produksi bersih, Kajian
Lingkungan Strategis, Udara dan Kebisingan, Ekonomi Lingkungan, Fenomena Alam.
Teknik Penulisan, Pelaporan dan Observasi AMDAL, Kebijakan Pembangunan Nasional
yang meliputi : Undang-Undang, Peraturan, Kep.Pres, Kepmen. Latihan Amdal yang
berkiatan dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan mahasiswa.

MBI 624 Ekologi Molekuler (Molecular Ecology) SKS 2(0-2)
Fundamen Ekologi, Sistem Sosial-Budaya dan Sistem Ekonomi dan Kependudukan,
Kearifan Lokal, (Traditional Wisdom) dan Audit Lingkungan, Produksi bersih, Kajian
Lingkungan Strategis, Udara dan Kebisingan, Ekonomi Lingkungan, Fenomena Alam.
Teknik Penulisan, Pelaporan dan Observasi AMDAL, Kebijakan Pembangunan Nasional
yang meliputi : Undang-Undang, Peraturan, Kep.Pres, Kepmen. Latihan Amdal yang
berkiatan dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan mahasiswa.

MBI 626 Ornitologi Lanjut (Advanced Ornithology) SKS 2(2-0)
Pendahuluan: peranan dan ranah ornitologi, phylogeni sederhana aves, struktur vital
Aves; Struktur Terbang Aves: evolusi sederhana perkembangan terbang aves, struktur
terbang aves, pola dan karakter terbang aves, strategi terbang aves, sliding dan soaring;
Biogeografi Burung: paleognathae dan neognathae, taxonomi burung, daerah sebaran
burung di dunia, pengaruh lingkungan terhadap kehidupan burung; Anatomi dan
fisiologi burung; Ethology Burung: komunikasi vokal, perilaku teritorial dan koloni,
perilaku seksual dan penyapihan.

MBI 628 Ekologi Serangga Tropis (Tropical Insect Ecology) KS 2(2-0)
Serangga dan ilkim, interaksi dan koevolusi antara serangga herbivore dengan tanaman,
faktor pembatas, Interaksi host-parasitoid, predator-mangsa, penyebaran dan migrasi
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serangga, populasi, komunitas, estimasi populasi dan dinamika populasi, life table
serangga, konservasi serangga, kompetisi intra dan interspesifik, penelitian-penelitian
ekologi serangga.

MBI 630 Ekologi Hewan Tanah (Soil Animals Ecology) SKS 2(2-0)
Kajian meliputi biodiversitas, klasifikasi dan sebaran serta struktur komunitas hewan
tanah; faktor-faktor fisika-kimia tanah yang mempengaruhi populasi dan sebaran hewan
tanah; peran dan fungsi dalam degradasi material di tanah; siklus energi dan siklus
biogeokimia di tanah; metode pengkoleksian dan estimasi populasi hewan tanah;
pengaruh kerusakan habitat, fragmentasi, erosi, kebakaran hutan, perubahan iklim dan
bentang alam terhadap keragaman dan populasi hewan tanah; konservasi hewan tanah;
penelitian-penelitian terkini tentang hewan tanah.

MBI 634 Ekologi Hutan Tropis (Tropical Forest Ecology) SKS 2(2-0)
Ekologi hutan tropis membahas tentang pengertian hutan tropis, macam-macam tipe
hutan tropis, keanekaragaman hayati hutan tropis, konsep-konsep dasar ekologi sebagai
basis pengelolaan hutan tropis yang berkelanjutan seperti konsep ekosistem, aliran dan
penyimpanan energi dalam ekosistem, siklus unsur hara, parameter abiotik hutan tropis,
ekologi suksesi dan regenerasi, hutan tropis sebagai salah satu sumberdaya alam yang
dapat diperbaharui (renewable natural resources).

MBI 636 Konservasi Hutan Tropis (Tropical Forest Conservation) SKS 2(2-0)
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang definisi dan
pentingnya peranan hutan tropis sebagai sumber daya dalam pembangunan, pembagian
hutan tropis Indonesia berdasarkan fungsi, permasalahan dan ancaman pada hutan
tropis, mekanisme hilangnya / pemiskinan sumberdaya alam hayati, prinsip-prinsip dan
strategi biokonservasi, fungsi dan service ekosistem, spesies invasif dan valuasi ekonomi,
perjanjian internasional terkait dengan konservasi hutan tropis, peraturan perundangan
konservasi hutan tropis di Indonesia, etika konservasi hutan tropis oleh masyarakat
lokal, lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan
konservasi hutan tropis, kemitraan dan pendanaan dalam pengembangan kawasan
hutan konservasi, meningkatkan kapasitas manusia guna melestarikan sumberdaya alam
hayati.

MBI 638 Fisiologi Mikroba Lanjut (Advanced Microbial Physiology) SKS 2(2-0)
Latar belakang fisiologi mikroba, sintesis dan proses DNA, RNA, dan protein. Genetika
bakteri, regulasi ekspresi gen prokariot, genetika bakteriofaga, struktur sel dan fungsi
sel, metabolisme karbohida dan produksi energi, lemak dan steral, metabolisme
nitrogen, asam amino, mirin dan pirimidin, pertumbuhan dan regulasinya, pembentukan
spora (diferensiasi).

MBI 640 Agroforestry. SKS 2 (2-0)
Agroforestry memberikan pemahaman tentang paradigma baru dalam bidang
kehutanan dan pertanian yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat tropis yang kaya
dengan keragaman hayatinya. Bahasannya mencakup pengertian agroforestry, sejarah
perkembangan pemanfaatan lahan, klasifikasi agroforestry berdasarkan struktur, fungsi,
sosial, ekonomi dan ekologi, bentuk dan pola (model) pemanfaatan lahan, keunggulan
secara ekologi system agroforestry, monev agroforestry dan kajian analisa finansial dan
ekonomi kelayakan system agroforestry.
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MBI 642 Ekologi Perairan (Aquatic Ecology) SKS 2(2-0)
Membahas tentang pengertian ekologi air tawar; asal usul, sumber, pewilayahan,
riparian vegetation, sedimentasi, morfologi, dinamika badan perairan tawar, dan
beberapa parameter penting; serta metode penelitiannya.

MBI 644 Kriobiologi (Cryobiology) SKS 2(2-0)
Membahas tentang pengertian ekologi air tawar; asal usul, sumber, pewilayahan,
riparian vegetation, sedimentasi, morfologi, dinamika badan perairan tawar, dan
beberapa parameter penting; serta metode penelitiannya.

MBI 648 Biologi sel dan Molekul Tumbuhan
(Plant Cell and Molecular Biology) SKS 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dinamika organisasi sel
tumbuhan, konsep dan pemahaman terkini dari struktur dan fungsi subseluler
tumbuhan pada level molekuler. Materi yang diberikan meliputi: Organisasi sel
tumbuhan; Struktur, ekspresi dan regulasi gen; Cell signaling dan regulasi genomik
selama proses seluler, pertumbuhan dan perkembangan; Interaksi seluler tumbuhan-
mikroba and mekanisme pertahanan; Rekayasa genetik dan transfer gen pada
tumbuhan; Functional genomics; Topik dan isu terkini terkait aplikasi dari pendekatan
biologi molekuler tumbuhan.

MBI 650 Mekanisme Perkembangan Tumbuhan(Plant Development Mechanism)
SKS 2(2-0)

Mata kuliah ini membahas tentang mekanisme perkembangan selama perkembangan
organ vegetative dan reproduktif, yang diawali dengan adanya proses paling mendasar
dalam perkembangan, antara lain tumbuh (adanya siklus dan pembelahan sel),
kompetensi, determinasi dan diferensiasi. Selama perkemabngan, penentuan nasib sel
dan pembentukan pola terjadi pada setiap tahap. Perkembangan tumbuhan diawali dari
proses embryogenesis, untuk penentuan  polaritas pada tumbuhan, bersamaan dengan
perkembangan serta pematangan biji dan buah. Perkecambahan akan mengawali
terbentuknya organ vegetative (akar, batang dan daun) kemudian diikuti dengan
terbentuknya organ reproduktif (bunga) dan diakhiri dengan penuaan.  Selama
perkembangan reproduktif dapat terjadi adanya determinasi seks pada tumbuhan,
sterilitas dan masalah ketidakcocokan (incompatibility) secara genetic. Aplikasi proses
perkembangan dapat dilakukan pada setiap tahap perkembangan, mulai dari masa
embryogenesis (embryogenesis somatic), manipulasi proses (anti/penundaan penuaan)
dan manipulasi dalam proses reproduksi.

MBI 652 Signaling Sel Tumbuhan (Plant Cell Signalling) SKS 2(2-0)
Sinyaling merupakan fenomena umum dan sangat mendasar yang terjadi pada setiap
aspek kehidupan suatu organisme, termasuk tumbuhan. Signalling melibatkan interaksi
antara molekul sinyal dengan reseptor, yang diteruskan dengan proses transduksi
sampai dihasilkan suatu respons pada tumbuhan. Fenomena ini melibatkan keterlibatan
molekul sinyal (termasuk hormone dan nutrient), yang terjadi dalam setiap aspek
kehidupan tumbuhan , baik selama masa pertumbuhan vegetative (fototropisme,
gravitropisme, nasti) maupun reproduktif (interaksi sinyal lingkungan dengan factor
internal selama perkembangan organ reproduktif). Sinyaling dalam kondisi cekaman,
baik biotis (pathogen dan herbivore) maupun abiotis (suhu, salinitas dan polutan) akan
menunjukkan sampai sejauh mana tumbuhan dapat teradaptasi dan sintas pada kondisi
tersebut
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MBI 703 Urban Entomologi (UrbanEntomology)SKS 2(2-0)
Urban Entomology mengkaji tentang serangga, kutu, caplak dan mites yang
memepengaruhi kehidupan dan properti manusia. Kajian meliputi jenis-jenis serangga,
kutu, caplak dan mites yang berperan sebagai hama pada tanaman hias, makanan,
pabrik dan store product serta vektor penyakit; kerusakan ekonomi; gangguan
kesehatan dan estetika; biologi dan pengendalian serangga urban; perilaku manusia dan
kerusakan habitat terhadap populasi serangga-serangga urban.

MBI 705 Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS
(Strategics Environmental Asessment/SEA) SKS 2(2-0)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Strategic Environmental Assessment) merupakan
instrumen untuk pengambilan keputusan bagi perumusan Kebijakan dan Perencanaan
pembangunan. Bentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis merukan kajian komprehensif
semua aspek ekologi yang bentuknya harus tepat dengan negara kita. Bentuk yang tepat
disini maksudnya adalah sesuai dengan kondisi karakteristik sistem pemerintah dan
hukum yang berlaku di negara ini. Kajian KLHS sebagai instrumen bagi penguatan
rumusan Kebijakan, Rencana-Program pembangunan berorientasi pada Pembangunan
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

MBI 707 Ekologi Sistem (System Ecology) SKS 2(2-0)
Pendekatan ekologi sistem menggunakan bahasa diagramatik untuk menjelaskan
konsep-konsep dasar sistem, model dan simulasi.  Memperkenalkan konsep-konsep
dasar tersebut, menguraikan fenomena ekosistem dan membahasnya dalam sistem
simulasi, sistem logic, dan bahasa program lainnya. Membahas sistem energy, elemen-
elemen lain seperti interseksi, loop, hubungan parallel, dan jaring-jaring. Membahas
model dasar ekologi, populasi, dan ekosistem.Membahasa ekosistem dengan atau tanpa
manusia, sistem lingkungan dengan skala lebih besar, kota, wilayah, negara, bangsa dan
dunia.

MBI 709 Ekologi Populasi (Population Ecology) SKS 2(2-0)
Ekologi Populasi merupakan kajian teoritis dan aplikatif tentang struktur dan dinamika
populasi hewan dan tumbuhan melalui pendekatan deskriptif dan
matematis/permodelan. Secara ringkas bahasannya mencakup konsep dan teori utama
tentang struktur dan dinamika populasi; deskripsi populasi hewan dan tumbuhan; model
pertumbuhan populasi; faktor-faktor yang memengaruhi suatu populasi; regulasi
populasi; interaksi populasi secara intraspesifik dan interspesifik; eksperimen dan
monitoring; metode estimasi populasi dan eksperimental; peran dan aplikasi ekologi
populasi dalam bidang konservasi, pertanian, perikanan, kehutanan, dan bidang biologi
aplikasi lain yang relevan.

MBI 711 Ekologi Hutan Mangrove (Mangrove Forest Ecology) SKS  2(2-0)
Definisi mangrove; penjelasan umum mengenai distribusi mangrove, latar belakang
sejarah serta evolusi mangrove; biologi mangrove yang meliputi anatomi, fisiologi,
reproduksi dan penyebarannya, biomassa, dan produksi serasah; species mangrove;
flora dan fauna asosiasi pada ekosistem mangrove; ekologi mangrove yang meliputi
zonasi ekosistem mangrove, dekomposisi serasah dan siklus hara/nutrient, jaring
makanan dan aliran energi pada ekosistem mangrove, serta respon mengrove terhadap
berbagai stress lingkungan; manfaat dan kerusakan mangrove; metoda penelitian pada
ekosistem mangrove.
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MBI 713  Pengelolaan Satwa Liar (Wildlife Management) SKS  2(2-0)
Matakuliah ini mempelajari tentang konsep pengelolaan satwa liar, perencanaan
proyek pengelolaan satwa liar, pengelolaan habitat, pengelolaan populasi, manfaat
satwa liar, domestikasi satwa liar, gangguan satwa liar, spesies dalam keadaan bahaya
dan terancam kepunahan, konservasi satwa liar, satwa liar eksotik, dan satwa liar yang
dilindungi.

MBI 715  Signaling dan Interaksi Mikroba(Microbial Signaling and Interaction)
SKS  2(2-0)

Signalling dan komunikasi mikroba, kompetisi, parasitisme, amensalisme, sinergisme
dan mutualisme; Signalling dan komunikasi antara mikroba dengan tanaman dalam
aspek negatif berupa penyakit tanaman; bentuk-bentuk asosiasi positif antara mikroba
dengan tanaman; Signalling dan komunikasi antara mikroba dengan hewan dalam
bentuk negatif seperti interaksi parasitisme, pathogen dan intoksikasi, maupun positif
dalam interaksi sinergisme dan endosymbiosis mutualisme.

MBI 717  Genetika Perkembangan (Developmental Genetics) SKS  2(2-0)
Struktur gen, keluarga gen, regulasi ekspresi gen, faktor transkripsi, kontrol ekspresi gen
oleh RNAi, ekspresi gen pada awal perkembangan, ekspresi gen pada diferensiasi
(organogenesis), kelebihan ekspresi gen dan abnormalitas perkembangan, reporter gen
dan ekspresi gen pada eksperimen transgenik, kehilangan ekspresi gen – bentuk-bentuk
eksperimen, kehilangan ekspresi gen dan abnormalitas, ekspresi gen dan penyakit
genetik, mutasi gen dan abnormalitas perkembangan

MBI 719  Ekofisiologi Tumbuhan (Plant Ecophysiology) SKS  2(2-0)
Perkuliahan membahas mengenai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh
terhadap tumbuhan: atmosfer, hidrosfer, lithosfer dan tanah, fitosfer; radiasi dan iklim.
Selanjutnya mengenai pemanfaatan karbon (C) dan produksi materi kering, meliputi
fotosintesis dan respirasi dan efek dari berbagai faktor lingkungan terhadap
prosesproses tersebut dan produksi materi kering.  Pembahasan berikutnya mengenai
pemanfaatan elemen-elemen mineral, meliputi: mekanisme uptake mineral dan
transport ions, pemanfaatan dan penyimpanan mineral dalam tumbuhan, status nutrisi
mineral, metabolisme mineral, dan siklus nutrisi. Selanjutnya tentang keterkaitan air
(water relations) meliputi potensial air dalam sel, keterkaitan air di tumbuhan secara
utuh (whole plant), mekanisme uptake air dan ekonomi air. Selanjutnya dibahas
mengenai pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan meliputi
peranan fitohormon, tahapan-tahapan dalam kehidupan tumbuhan dan fenologi
tumbuhan.  Perkuliahan ditutup dengan dengan pembahasan begaimana tumbuhan
berada dalam kondisi cekaman, baik cekaman alami maupun buatan manusia.
Mahasiswa juga ditugasan untuk membuat tiga topik penelitian kecil dan
mempresentasikan paper dari jurnal ilmiah.

MBI 721  Bioetika (Bioethics) SKS  2(2-0)
Kuliah ini membahas mengenai pengertian/definisi dan ruang lingkup bioetika, teori-
teori etika, dan relasi bioetika dengan beberapa  disiplin (yaitu: keragaman budaya,
hukum, dan agama). Selanjutnya, aspek-aspek etik dari penggunaan tumbuhan, hewan
dan manusia dalam eksperimen, Genetically Modified Organisms (GMOs), terapi gen,
konsultansi/skrining genetik, masalah-masalah yang berkaitan dengan reproduksi
manusia, Assisted Suicide (euthanasia), nanotechnology, dan isu-isu lingkungan. Juga
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membahas mengenai perkembangan biologi dan bioteknologi yang pesat antara lain
dalam bentuk xenotransplantasi, kloning, dan stem sel selain memiliki nilai manfaat bagi
kehidupan, namun juga berpotensi memunculkan masalah etika. Menghadapi fenomena
tersebut, bioetika diperlukan sebagai pemandu penelitian dan pengembangan biologi
serta bioteknologi, agar kegiatan tersebut selalu berlandaskan tanggung jawab terhadap
kehidupan.

MBI 723 Biogeografi (Biogeography) SKS (2-0)
Teori penyebaran dan mekanisme penyebaran, teori pulau dan biogeografi, Pola
persebaran tumbuhan, Pola persebaran hewan, faktor yang mempengaruhi pola
persebaran hewan, Faktor yang mempengaruhi pola persebaran tumbuhan, Biogeografi
dunia, Biogeografi Sumatera, Pola persebaran jenis hewan terpilih di Indonesia, korelasi
biogeografi dengan biodiversity. Biogeografi konservasi: Konservasi spesies dan
populasi, Konservasi komunitas dan ekosistem

MBI 725 Biologi Laut Tropis (Tropical Marine Biology) SKS 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas sumberdaya hayati (Biologi) yang ada di laut mulai dari
tingkat individu hingga ekosistem, serta prinsip-prinsip biologi yang mengatur organisasi
biologi dan kelangsungan hidup organisme dan asosiasinya dalam zona-zona ekologi
yang luas baik secara horizontal maupun vertikal.  Keragaman berbagai ekosistem utama
yang ada di perairan laut tropis seperti hutan mangrove, terumbu karang dan padang
lamun merupakan bagian penting dalam kuliah ini.  Bagaimana terjadinya proses-proses
produksi, konsomasi dan dekomposisi yang menjamin kelangsungan siklus
biogeokimiawi dalam setiap sistem akan dijelaskan. Sementara itu, lingkungan fisik dan
kimia yang akan menentukan keberadaan dan penyebaran ekosistem dan organisme di
laut serta bagaimana hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup laut
dengan lingkungannya di ekosistem tropis akan dikaji dengan memberikan contoh-
contoh yang relevan..

MBI 727 Biologi Terumbu Karang (Coral Reef Biology) SKS 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas kehidupan organisme di laut khususnya keanekaragaman
karang dan biota baik flora maupun fauna penyusun terumbu karang pada level spesies
dan ekosistem, serta prinsip-prinsip biologi yang mengatur organisasi dan kelangsungan
hidup organisme dan asosiasinya dalam zona-zona ekologi yang luas baik secara
horizontal maupun vertikal.  Penekanan materi juga diberikan untuk hubungan timbal
balik antara sesama makhluk hidup laut dan dengan lingkungannya atau ekologi laut.

MBI 729 Biologi Perikanan (Fishery Biology) SKS 2(2-0)
Mata kuliah ini mempelajari ruang lingkup biologi perikanan, peranan biologi ikan dalam
pengembangan teknologi perikanan; menjelaskan teori dan analisis seksualitas;
Menghitung TKG (tingkat kematangan gonad); Fekunditas; ruaya dan sistem pemijahan
ikan; menjelaskan awal daur hidup; Menganalisis kebiasaan makan dan cara makan,
persaingan dan pemangsaan, dan mengukur pertumbuhan ikan. Anatomi dan fisiologi
ikan;  Seksualitas  Ikan: Sifat seksual primer dan kunder, Hermaproditisme; Kematangan
Gonad: Pemicu dan tingkat kematangan gonad; Pemijahan: Macam-macam perilaku
memijah ikan, Ikan dan habitat pemijahan; Fekunditas Ikan dan Awal Daur Hidup Ikan:
Pembuahan, Sintasan Larva; Umur dan pertumbuhan Ikan:  Metode penentuan umur
ikan, Pertumbuhan populasi dan; Ruaya pada Ikan: Faktor-faktor dalam ruaya, Jenis-jenis
ikan yang melakukan ruaya; Kebiasaan Makan dan Cara Memakan ; Persaingan dan
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pemangsaa:, Ikan sebagai mangsa, Ikan sebagai pemangsa; Teknologi budidaya
perikanan: Androgenesis, gynogenesis, poliploidi, dan transgenik.

MBI 731 Produktivitas Perairan (Aquatic Productivity) SKS 2(2-0)
Mata kuliah ini mempelajari produktivitas primer dan produktivitas sekunder pada
berbagai ekosistem yang berbeda (perairan tergenang dan perairanmengalir); cara
pengukuran produktivitas dan komponen penyusunnya; serta peranan produktivitas
sebagai penduga kesuburan dan tingkat saprobik (bioindikator).

MBI 733 Primatologi (Primatology) SKS  2(2-0)
Matakuliah ini mempelajari tentang jenis-jenis hewan primata, evolusi primata,
habitatnya pada masa lampau dan sekarang, Kera: Perintis bipedalisme, Antropoid,
prilaku primata, kelompok hidup, Pola pertahanan kelompok, Petunjuk kunci prilaku,
peranan hewan primata, upaya perlindungan primata.

MBI 735 Ekologi Lahan Basah (Wetland Ecology) SKS 2(2-0)
Ekologi lahan basah membahas kepentingan lahan basah dalam ekosistem global, jenis-
jenis lahan basah (baik pesisir maupun daratan) dan vegetasinya; hidrologi dan proses-
proses biogeokimia lahan basah; adaptasi tumbuhan lahan basah; potensi,
pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian lahan basah.

MBI 737 Ekologi Estuaria dan Pesisir (Coastal and Estuary Ecology) SKS 2(2-0)
Membahas dan mengkaji parameter fisik-kimia yang mempegaruhi distribusi dan
komposisi biota laut, menganalisis hubungan parameter fisik-kimia dengan distribusi dan
komposisi biota laut dan mengaplikasikan ekologi estuaeria dan pesisir dalam
pengelolaannya. Sifat fisika dan kimia laut, plankton dan produktivitas bahari, nekton
bahari, biologi laut dalam, ekologi intertidal, ekologi perairan sub-tidal, ekologi daerah
interstitial, estuary dan wetland, ekologi terumbu karang, ekologi mangrove, dan
dampak manusia terhadap laut.

MBI 739 Penginderaan Jarak Jauh (Remote Sensing) SKS 2(0-2)
Penginderaan Jarak Jauh dalam bidang ilmu Biologi merupakan alat yang bisa digunakan
secara cepat praktis dan akurat. Bahasannya mencakup pengertian, perkembangan dan
aplikasi remote sensing (inderaja) serta Sistem Informasi Geografis (SIG)menjelaskan
tentang pengenalan dan pemahaman konsep dasar, model dan basis data spasial,
perkembangan dan aplikasi (analisis data spasial) di bidang biologi terutama yang terkait
dengan penurunan informasi yang dibutuhkan bagi pengelolaan sumberdaya alam
hayati.

MBI 741 Ikan Karang (CoralReef Fish) SKS 2(2-0)
Ikan karang merupakan komunitas ikan yang mendiami terumbu karang secara
permanen atau tidak dan menjadikan terumbu karang sebagai bagian atau seluruhnya
sebagai habitat vital hidupnya. Ikan karang mempunyai kepentingan ekologis dan
ekonomis, antara lain sebagai bagian dari rantai makanan dari rantai makanan (tingkat
tropik) di terumbu karang dan sebagai sumber makanan serta pariwisata bahari. Mata
kuliah ini akan membahas tentang karakteristik morfologi dan klasifikasi berbagai famili
ikan karang yang umum dijumpai di perairan tropis, metode pemantauan ikan karang,
jenis-jenis ikan karang yang umum di perairan Indonesia dan riset-riset terkini mengenai
keragaman dan kelimpahan ikan karang.
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BAB V
PENUTUP

Program studi Magister Biologi Univrsitas Syiah Kuala mempersiapkan
mahasiswa untuk menjadi pendidik dan peneliti semi mandiri di bidang biologi melalui
program riset kombinasi kuliah (research and course work). Program riset yang
ditawarkan dalam tugas akhir menggunakan 2 pendekatan yakni “bidang minat disiplin
kelompok Biodiversitas, Ekologi dan Fisiologi”dan interaksi “Molekuler” dengan
penguatan perkuliahan berbasis disiplin keilmuan biologi. Oleh karena itu, disamping
kemampuan melakukan penelitian, bekal yang dipersiapkan bagi mahasiswa adalah
pendalaman disiplin ilmu biologi pada tingkat paling mutakhir (advanced). Untuk itu
diperlukan kurikulum yang sederhana, luwes dan mampu mengakomodasi kemajuan
ilmu Biologi pada ranah sains maupun aplikasinya pada sektor Swasta, BUMN,
Perkebunan, Kehutanan, PTPN, Pengelolaan Lingkungan, dan Pemerintahan. Disamping
itu, diperlukan sumberdaya pendukung terlaksananya kurikulum tersebut, mencakup
sumberdaya manusia yang bersedia selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
sejalan perkembangan ilmu biologi, fasilitas penelitian yang senantiasa di-upgrade,
sarana komunikasi berbasis IT, dan pustaka acuan berupa buku teks terbaru dan jurnal
internasional, dalam bentuk cetakan maupun online yang mudah diakses.
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Lampiran 1
Profil dosen tetap pada Program Studi Magister Biologi, Jurusan Biologi FMIPA Unsyiah
No. Nama dosen NIP Bidang keilmuan Kualifikasi

pendidikan
Jabatan

fungsional
1 Hasanuddin 196011141986031001 Ilmu Gulma Doktor Guru Besar
2 Ali Sarong 195903251986031001 Zoologi Doktor Guru Besar
3 Dasrul 196503101992031004 PerkembanganHewan Doktor Lektor Kepala
4 Suwarno 196905161993031001 Ekologi Serangga Doktor Lektor Kepala
5 Syaukani 197307271997021001 Diversitas Serangga Doktor Lektor Kepala
6 Zumaidar 197201291997022001 Diversitas  Tumbuhan Doktor Lektor Kepala
7 Betty Mauliya Bustam 197304131997022001 Anatomi Tumbuhan Doktor Lektor Kepala
8 Zurnila Marli Kesuma 196903061994122001 Statistika Doktor Lektor Kepala
9 Zairin Thomy 195511141987031001 Bio- Sel & Molekul Doktor Lektor
10 Essy Harnelly 197501092000122002 Genetika Hutan Doktor Lektor
11 Kartini Eriani 197004211999032001 PerkembanganHewan Doktor Lektor
12 Rosnizar 197103092005012002 Bioteknologi Doktor Lektor
13 Aida Fithri 196402161991022001 Ornitologi Doktor Lektor
14 Saida Rasnovi 197111131997022002 Ekologi Hutan Tropis Doktor Lektor
15 Suhartono 198203142006041002 Mikrobiologi Doktor Lektor
16 Yulia Sari Ismail 197507172000122001 Mikrobiologi Doktor Asisten Ahli
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Lampiran2.
Peta kaitan matakuliah dengan capaian lulusan Program Studi Magister Biologi, Jurusan
Biologi FMIPA Unsyiah

Kode dan nama matakuliah

Ca
pa

ia
n 

1

Ca
pa

ia
n 

2

Ca
pa

ia
n 

3

Ca
pa

ia
n 

4

Ca
pa

ia
n 

5

PPS601 - Statistika 

PPS603 – Metodelogi Penelitian     

MBI603 - Biologi Molekul     

MBI605 – Biodiversitas Tropis     

MBI607 - Ekologi     

MBI...... – Matakuliah Pilihan     

MBIPA1 – Proposal Tesis     

PPS700 – Tesis dan Sidang Akhir     



32

Lampiran 3.
Daftar eukivalensi kurikulum pada Program Studi Magister Biologi, Jurusan Biologi
FMIPA Unsyiah

Kurikulum 2014 Kurikulum 2016
Kode Matakuliah SKS Kode Matakuliah SKS

MBI 512 Bio Statistika 2 (2-0) PPs 601 Statistika 2(2-0)
MBI 513 Metodologi Penelitian 2 (2-0) PPs 603 Metodologi Penelitian 2(2-0)
MBI 514 Biologi Sel Molekul 2 (2-0) MBI 603 Biologi Molekul Lanjut 2(2-0)
MBI 516 Biodiversitas Tropika 3 (2-1) MBI 605 Biodiversitas Tropis 3(2-1)
MBI 515 Ekologi Umum 3 (2-1) MBI 607 Ekologi 3(2-1)

MBI 602 Seminar I (Seminar Proposal) 2(0-2) MBIPA1 Proposal Tesis 3(0-3)
MBI 605 Seminar II (Seminar Hasil) 3(0-3) MBI 701 Seminar Hasil 2 (0-2)

BIO 607 Penelitian Tesis 6(0-6) PPS-700 Tesis dan Sidang Akhir 6(0-6)
MBI 531 Serangga Akuatik 2(2-0) MBI 614 Serangga Akuatik 2(2-0)
MBI 522 Biosistematika Serangga 2(2-0) MBI 612 Biosistematika Serangga 2(2-0)
MBI 523 Urban Entomologi 2(2-0) MBI 703 Urban Entomologi 2(2-0)
MBI 528 Agro-ekologi Entomologi 2(2-0) MBI 608 Agro-ekologi Entomologi 2(2-0)
MBI 551 Kajian Lingkungan

Hidup Strategis
2(2-0) MBI 705 Kajian Lingkungan

Hidup Strategis 2(2-0)

MBI 521 Sitogenetika 2(2-0) MBI 616 Sitogenetika 2(2-0)
MBI 526 Biosistematika Tumbuhan 2(2-0) MBI 610 Biosistematika Tumbuhan

Lanjut 2(2-0)

MBI 530 Biologi Tumbuhan Obat
Tropika

2(2-0) MBI 618 Tumbuhan Obat Tropika 2(2-0)

MBI 554 Metode Ekologi 2(2-0) MBI 620 Metode Ekologi 2(2-0)
MBI 550 Ekologi Sistem 2(2-0) MBI 707 Ekologi Sistem 2(2-0)
MBI 549 Ekologi Populasi 2(2-0) MBI 709 Ekologi Populasi 2(2-0)
MBI 556 AMDAL Lanjut 2(2-0) MBI 622 AMDAL Lanjut 2(2-0)
MBI 541 Ekologi Molekuler 2(2-0) MBI 624 Ekologi Molekuler 2(2-0)
MBI 525 Bioekologi Burung 2(2-0) MBI 626 Bioekologi Burung 2(2-0)
MBI 543 Ekologi Serangga Tropis 2(2-0) MBI 628 Ekologi Serangga Tropis 2(2-0)
MBI 552 Ekologi Hewan Tanah 2(2-0) MBI 630 Ekologi Hewan Tanah 2(2-0)
MBI 542 Ekologi Mikroba 2(2-0) MBI 632 Ekologi Mikroba 2(2-0)
MBI 544 Ekologi Hutan Tropis 2(2-0) MBI 634 Ekologi Hutan Tropis 2(2-0)
MBI 553 Konservasi Hutan Tropis 2(2-0) MBI 636 Konservasi Hutan Tropis 2(2-0)
MBI 547 Ekologi Hutan Mangrove 2(2-0) MBI 711 Ekologi Hutan Mangrove 2(2-0)
MBI 546 Agroforestry 2(2-0) MBI 640 Agroforestri 2(2-0)
MBI 558 Ekologi Perairan 2(2-0) MBI 642 Ekologi Perairan 2(2-0)
MBI 557 Pengelolaan Satwa Liar 2(2-0) MBI 713 Pengelolaan Satwa Liar 2(2-0)
MBI 511 Bio Etika 2 (2-0) MBI 721 Bio Etika 2 (2-0)

MBI 517 Biogeografi 2 (2-0) MBI 723 Biogeografi 2 (2-0)

MBI 524 Biologi Laut Tropis 2(2-0) MBI 725 Biologi Laut Tropis 2(2-0)

MBI 532 Biologi Terumbu Karang 2(2-0) MBI 727 Biologi Terumbu Karang 2(2-0)

MBI 533 Biologi Perikanan 2(2-0) MBI 729 Biologi Perikanan 2(2-0)
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Kurikulum 2014 Kurikulum 2016
Kode Matakuliah SKS Kode Matakuliah SKS

MBI 534 Produktivitas Perairan 2(2-0) MBI 731 Produktivitas Perairan 2(2-0)

MBI 535 Primatalogi 2(2-0) MBI 733 Primatalogi 2(2-0)

MBI 545 Ekologi Lahan Basah 2(2-0) MBI 735 Ekologi Lahan Basah 2(2-0)

MBI 548 Ekologi Estuaria dan Pesisir 2(2-0) MBI 737 Ekologi Estuaria dan
Pesisir

2(2-0)

MBI 555 Penginderaan Jarak Jauh 2(2-0) MBI 739 Penginderaan Jarak Jauh 2(2-0)

MBI 527 Ikan Karang 2(2-0) MBI 741 Ikan Karang 2(2-0)
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Lampiran 4.
Rencana Perkuliahan Semester

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER
Mata Kuliah : Biologi Molekul (MBI 603)
Sifat : Wajib

Kredit : 2(2-0) SKS
Tahun Akademik: 2016/2017

Program Studi : Magister Biologi
Program Pascasarjana Universitas
Syiah Kuala

Capaian
Pembelajaran
Program Studi

Pada kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami, organisasi, struktur dan fungsi sel serta bagian-
bagiannya; proses dan aktivitas sel; siklus dan pembelahan sel; interaksi antara sel dengan sel dan
lingkungannya; dan kepentingan biologi sel dengan bidang ilmu lain dan terapannya..

Capaian
Pembelajaran
Mata Kuliah

Pendahuluan : Struktur dan fungsi membran sel ; Struktur dan fungsi RE, badan golgi, lisosom,
vacoula; konversi energi : mitokondria, peroksisom. Konversi energi : kloroplas, nukleus dan
ribosom, sitoskeleton dan motiltas sel; siklus dan pembelahan sel; interaksi sel dengan sel; dan sel
dengan matriks ekstraseluler; komunikasi antara sel dan lingkungannya, aplikasi dan tehnis analisis
.

Dosen Pengampu 1. Dr. Zairin Thomy, M.Si
2. Essy Harnelly, M.Si, Ph.D.
3. Dr Rosnizar, M.Sc.

Penilaian Nilai Akhir =  30% Ujian 1+ 30% Ujian 2 + 30% Unian 3 + 10% Tugas-Kehadiran

Minggu
Ke

(1)

Kemampuan
Akhir yg

diharapkan
(2)

Bahan Kajian

(3)

Strategi
Pembelajaran

(4)

Waktu
Belajar
(Menit)

(5)

Kriteria
Penilaian

(Indikator)
(6)

Bobot
Nilai

(7)
1 Mampu

menjelaskan dan
memahami filosofi
genmol

 Filosofi genmol
 SAP
 Motivasi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah.

2x50 Kelengkapan &
kebenaran
penjelasan

4%

2 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model
makromolekul

 Kompleks makromolekul di
dalam sel.

 Fungsi protein di dalam sel.

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan
dan kerjasama

8%

3 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model DNA &
RNA

 Karakter DNA & RNA
 Aturan Chargaff
 Pita ganda
 Polimerisasi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan
dan kerjasama

8%

4 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model kerusakan
&b perbaikan
DNA/RNA

 Kerusakan
 Perbaikan
 Rekombinasi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan
dan kerjasama

8%

5 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
transkripsi pd
eukariot

 Inisiasi oleh RNA
polimerase  I&III

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan
dan kerjasama

9%

6 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
transkripsi pd
eukariot

 Inisiasi oleh RNA
polimerase II

 Faktor transkripsi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan
dan kerjasama

8%
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7 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model pemrosesan
RNA

 Pemrosesan RNA Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan
dan kerjasama

8%

8 U T S
9 Mampu

menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis DNA
yang diklon

 Karakterisasi klon
(bahan paper MHS
dikumpulkan

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikas
ikan

9%

10 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis DNA
yang diklon

 Elektroforesis Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda, dapat
mengkomunikas
ikan

9%

11 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis DNA
yang diklon

 PCR Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda, dapat
mengkomunikas
ikan

9%

12
Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis asam
nukleat
bakteriofaga

 Sistem asam nukleat pada
bakteriofaga

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikas
ikan

4%

13
Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis asam
nukleat virus

 Sistem asam nukleat pada
Virus

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikas
ikan

4%

14 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis gen
kanker

 Onkogen
 Gen supresor tumor

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikas
ikan

4%

15
Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis gen
kanker

 Onkogen
 Gen supresor tumor

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikas
ikan

4%

16 U A S

Buku Acuan : .Albert, et. al. 2008. Moleculer biology of the cell. 5rd. Ed. Gardland Publ. New York.
1. Calladine C. R; Drew, H.R; Luisi, B.F; and Travers A.A. 2004. Understanding DNA: The molecule &

How it Works. Third Edition. Elsiever Academic Press.
2. Lodish, H; Berk,A; Matsudaira P; Kaiser C.A; Krieger, M; Scott, M.P. Zipursky L; and Darnell J. 2010.

Molecular Cell Biology. 5ed.  Elsiever Academic Press.
3. Reece R.J. 2004. Analysis of Genes and Genomes. John Wiley and Sons Ltd.Wolfgang Arthur Schult.

2005Molecular Biology of Human Cancers. Springer Science.
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RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER

Mata Kuliah : Sitogenetika (MBI 610)
Sifat : Pilihan bidang minat

Biodiversitas/Fisiologi

Kredit : 2(2-0) SKS
Tahun Akademik : 2016/2017

Program Studi : Magister
Biologi
Program Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala

Capaian Pembelajaran
Program Studi

Mahasiswa dapat memahami sitogenetika pada tingkat molekul, sejarah perkembangannya,
struktur molekul gen, replikasi DNA sebagai fungsi genotipe, transkripsi dan translasi sebagai
fungsi fenotipe sel. Kloning DNA, tehnik analisa kloning DNA, Sistem asam nukleat pada
Virus, bakteriofaga dan gen penyebab kanker.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Kuliah ini mempelajari i sitogenetika pada tingkat molekul, sejarah perkembangannya, struktur
molekul gen, replikasi DNA sebagai fungsi genotipe, transkripsi dan translasi sebagai fungsi
fenotipe sel. Kloning DNA, tehnik analisa kloning DNA, Sistem asam nukleat pada Virus,
bakteriofaga dan gen penyebab kanker.

Dosen Pengampu 1. Dr. Zairin Thomy, M.Si
2. Dr. Rosnizar, M.Sc.
3. Dr. Kartini Eriani, M.Si.

Penilaian Nilai Akhir =  30% Ujian 1+ 30% Ujian 2 + 30% Unian 3 + 10% Tugas-Kehadiran

Minggu
Ke

(1)

Kemampuan
Akhir yg

diharapkan
(2)

Bahan Kajian

(3)

Strategi
Pembelajaran

(4)

Waktu
Belajar
(Menit)

(5)

Kriteria
Penilaian

(Indikator)
(6)

Bobot
Nilai

(7)
1 Mampu

menjelaskan dan
memahami filosofi
genmol

 Filosofi genmol
 SAP
 Motivasi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan &
kebenaran
penjelasan

4%

2 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model
makromolekul

 Kompleks
makromolekul di
dalam sel.

 Fungsi protein di
dalam sel.

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan dan
kerjasama

8%

3 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model DNA &
RNA

 Karakter DNA &
RNA

 Aturan Chargaff
 Pita ganda
 Polimerisasi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan dan
kerjasama

8%

4 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model kerusakan
&b perbaikan
DNA/RNA

 Kerusakan
 Perbaikan
 Rekombinasi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan dan
kerjasama

8%

5 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
transkripsi pd
eukariot

 Inisiasi oleh RNA
polimerase  I&III

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan dan
kerjasama

9%

6 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
transkripsi pd

 Inisiasi oleh RNA
polimerase II

 Faktor transkripsi

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan dan
kerjasama

8%
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eukariot

7 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
mempresentasikan
model pemrosesan
RNA

 Pemrosesan RNA Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kebenaran
metoda,
keterampilan dan
kerjasama

8%

8 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis DNA
yang diklon

 Karakterisasi klon
(bahan paper MHS
dikumpulkan

Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikasik
an

9%

9 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis DNA
yang diklon

 Elektroforesis Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda, dapat
mengkomunikasik
an

9%

10 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis DNA
yang diklon

 PCR Ceramah,
diskusi, Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda, dapat
mengkomunikasik
an

9%

11 UTS

12
Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis asam
nukleat
bakteriofaga

 Sistem asam
nukleat pada
bakteriofaga

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikasik
an

4%

13
Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis asam
nukleat virus

 Sistem asam
nukleat pada Virus

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikasik
an

4%

14 Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis gen
kanker

 Onkogen
 Gen supresor

tumor

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikasik
an

4%

15
Mampu
menjelaskan,
mengidentifikasi &
menganalisis gen
kanker

 Onkogen
 Gen supresor

tumor

Ceramah,
diskusi, Tugas
makalah

2x50 Kelengkapan,
kebenaran
penjelasan &
metoda,
mengkomunikasik
an

4%

16 UAS
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& How it Works. Third Edition. Elsiever Academic Press.
4. Lodish, H; Berk,A; Matsudaira P; Kaiser C.A; Krieger, M; Scott, M.P. Zipursky L; and Darnell J.

2010. Molecular Cell Biology. 5ed.  Elsiever Academic Press.
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RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER

Mata Kuliah : Ekologi Molekuler (MBI 618)
Sifat : Pilihan bidang minat Ekologi

Fisiologi

Kredit : 2(2-0) SKS
Tahun Akademik:2016/2017

Program Studi : Magister Biologi
Program  Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala

Capaian Pembelajaran
Program Studi

Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis penanda molekuler, fenomena ekologi
diantaranya polimorfisme, aliran gen, isolasi genetik dan lain-lain; konsep ekspresi gen:
dalam konteks plastisitas fenotipik, perilaku dan interaksi diantara makhluk hidup;
penggunaan data genom inti maupun plastida sebagai sber informasi

Capaian Pembelajaran Mata
Kuliah

Pada mata kuliah ini akan dipelajari jenis-jenis penanda molekuler dan persyaratan yang
harus dipenuhi untuk bisa digunakan dalam mempelajari fenomena ekologi diantaranya
polimorfisme, aliran gen, isolasi genetik dan lain-lain. Konsep ekspresi gen juga akan
diberikan dalam konteks plastisitas fenotipik, perilaku dan interaksi diantara makhluk
hidup. Dalam mata kuliah ini juga akan dipelajari penggunaan data genom inti maupun
plastida sebagai sumber informasi yang digunakan untuk menguak fenomena ekologi.

Dosen Pengampu 1. Dr. Zairin Thomy, M.Si
2. Essy Harnelly, M.Si, Ph.D.
3. Dr. Betty Mauliya Bustam, M.Sc.

Penilaian Nilai Akhir =  30% Ujian 1+ 30% Ujian 2 + 30% Unian 3 + 10% Tugas-Kehadiran

Minggu
Ke

(1)

Kemampuan
Akhir yg

diharapkan
(2)

Bahan Kajian

(3)

Strategi
Pembelajaran

(4)

Waktu
Belajar
(Menit)

(5)

Kriteria
Penilaian

(Indikator)
(6)

Bobot
Nilai

(7)
1 Mampu

menjelaskan dan
memahami filosofi
ekologi molekuer

 Penjelasan RPS
 Motivasi
 Definisi ekologi

molekuler & garis
besarnya.

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

4%

2 Mampu mengakses
dan menggunakan
informasi genetik
dalam studi ekologi

 Sejarah
 Penggunaan

informasi genetik
dalam ekologi.

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

3 Mampu Memahami
penanda molekuler
yang terkait
dengan
memaknisme
pewarisan sifat

 Memahami
penanda molekul

 Jenis-jenis
penanda
molekuler

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

4 Mampu
mengidentifikasi &
menganalisis
genetika populasi
tunggal

 Populasi tunggal
 Kuantifikasi

genetik
 Faktor-faktor yang

mempengaruhi
diversitas genetik

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

5 Mampu
mengidentifikasi &
menganalisis
genetika populasi
Tlebih dari satu (1)

 Populasi lebih dari
1

 Kuantifikasi
substitusi populasi

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

6 Mampu
mengidentifikasi &
menganalisis
genetika populasi
lebih dari satu (1)

 Kuantifikasi aliran
gen dan seleksi
alam

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%
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7 Memahami sifat-
sifat penting yang
diturunkan terkait
ekologi dan
hubungan antara
genotip dan fenotip

 Sifat-sifat yang
penting bagi
ekologi

 Hubungan antara
fenotip dan
genotip

 Analisis QTL

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

8 U  T S

9-10 Memahami
filogeografi,
Penanda molekul
dan teori yang
mendasarinya
antara lain :
Molekuler Clock,
Bifurcating Tree,
Coaleacent &
Networks

 Definisi
filogeografi

 Penanda molekul
dalam filogeografi

 Molekuler Clock,
Bifurcating Tree,
Coaleacent &
networks

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

11 Memahami analisis
filogeografi,
distribusi silsilah
genetik,
perbandingan
filogeografi, dan
distribusi alel yang
sama pada spesies
yang berbeda

 Analisis
filogeografi,

 Distribusi silsilah
genetik

 Perbandingan
filogeografi

 distribusi alel
yang sama pada
spesies yang
berbeda

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

12 Mahasiswa mampu
memahami
penggunaan
penada molekul
untuk studi prilaku,
Mating sistem,
Manipulasi ratio
seks, Sex biased
dipersial, Predator
& Prey

 Penggunaan
molekul untuk
studi prilaku

 Mating sistem
 Manipulasi ratio

seks
 Sex biased

dipersial
 Predator & Prey

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

13 Memahami
pentingnya kon-
servasi genetika,
Taksonomi,
Ukuran populasi,
diversitas genetika,
dan inbreeding.

 Pentingnya
konservasi
genetika

 Taksonomi
 Ukuran populasi,

diversitas
genetika, dan
inbreeding.

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

14
Memahami
pentingnya
Translokasi,
Captive breeding,
Genetics diversity
banks dalam
konservasi

 Translokasi
 Captive breeding
 Genetics diversity

banks

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

15  Kemajuan
perkembangan
ilmu dan aplikasi
Ekologi Molekuler

Ceramah,
diskusi,
Tugas,
makalah

2x50 Kelengkapan
&
Penjelasan dan
metoda

8%

16 UAS
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