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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
dan karuniaNya sehingga penyusunan Buku Kurikulum Program Studi Biologi 
Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dapat diselesaikan. Shalawat 
dan salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan 
pengikutnya.  

Salah satu tantangan utama institusi pendidikan saat ini adalah menghasilkan 
lulusan yang berkualitas. Lulusan diharuskan memiliki kompetensi yang utuh dan 
mampu bersaing untuk mengisi lapangan pekerjaan di tingkat lokal, nasional, dan 
internasional. Instrumen utama yang digunakan untuk menghasilkan lulusan yang 
menguasai kompetensi sesuai dengan harapan adalah kurikulum. 

Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai 
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan 
khususnya pendidikan tinggi. Menindaklanjuti UU no 12 tahun 2012, 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 Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), 
Program Studi Biologi telah merevisi kurikulum yang berlaku sebelumnya. Dalam 
proses penyusunan kurikulum baru tersebut, Program Studi Biologi telah melibatkan 
berbagai unsur di dalam lingkungan Program Studi maupun para pemangku 
kepentingan (asosiasi bidang keilmuan, pemerintah,  industri,  alumni) melalui 
serangkaian kegiatan dimulai dari “tracer study”, workshop dan masukan dari pakar 
kurikulum.  

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan 
penyusunan kurikulum 2016, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi mahasiswa, 
dosen, Program Studi Biologi dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Syiah Kuala untuk menghasilkan lulusan/sarjana sesuai dengan 
kompetensi lulusan yang diinginkan. Semoga Allah SWT meridhai upaya yang telah  
dilakukan, dan mencatatnya sebagai amal shaleh bagi semuanya. Amiin 

 
Darussalam, Juli 2016 

 
 
 

Dr. T.M. Iqbalsyah,M.Sc. 
 
  



iii 
 

 

 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
  



v 
 

 



vi 
 

 

 

 



vii 
 

 

 



viii 
 

 

 

DAFTAR ISI 
 

Kata Pengantar        ii 

SK Rektor          iii 

Tim Penyusun         v 

Daftar Isi         viii 

Daftar Tabel         x 

Daftar Lampiran        xi 

BAB I PENDAHULUAN       1 
 1.1 Proses Penyusunan Kurikulum    1 
 1.2 Pihak  Yang Terlibat Dalam Penyusunan Kurikulum  2 
 
BAB II PROFIL PROGRAM STUDI      4 
 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Program  
  Studi Biologi       4 
  2.1.1 Visi Program Studi Biologi    4 
  2.1.2 Misi Program Studi Biologi     4 
  2.1.3 Tujuan Program Studi Biologi    4 
 2.2 Profil Dosen Tetap Program Studi Biologi   5 
 2.3 Profil Sumber Pembelajaran (Laboratorium,  
  Perpustakaan dan Teknologi Informasi)   7 
 2.4 Profil Layanan Kemahasiswaan (Himpunan, UKM,  
  Fasilitas Asrama, Olahraga dan Seni)   7 

    
BAB III KETENTUAN AKADEMIK      10 
 3.1 Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester   10 
 3.2 Nilai Kredit Semester dan Beban Studi   11 
  3.2.1 Nilai Kredit      11 
  3.2.2 Beban Studi      11 
 3.3 Perkuliahan      12 
  3.3.1 Status Aktif Kuliah      12 
  3.3.2 Registrasi Mata Kuliah    12 
  3.3.3 Perubahan Rencana Studi    12 
 3.4 Sistem Evaluasi Hasil Belajar dan Batas Waktu Studi 15 
  3.4.1 Tujuan      15 
  3.4.2 Tata Cara Penilaian     15 
  3.4.3 Konversi Nilai     16 
  3.4.4 Penyerahan Hasil Penilaian    17 
  3.4.5 Perbaikan Nilai     18 
  3.4.6 Indeks Prestasi Mahasiswa    18 
 3.5 Bimbingan Akademik dan Asistensi   19 
  3.5.1 Tujuan      19 
  3.5.2 Sanksi      20 
 3.6 Administrasi Akademik     20 
 3.7 Pengendalian Proses Pembelajaran   21 



ix 
 

 3.8 Tugas Akhir      23 
 3.9 Kuliah Kerja Praktik     23 
 3.10 Perpindahan Mahasiswa     24 
  3.10.1 Perpindahan Mahasiswa Sarjana dari  
         Perguruan Tinggi Lain ke Unsyiah   24 
  3.10.2 Perpindahan Mahasiswa Sarjana Antar Fakultas  
        Dalam Lingkungan  Unsyiah    25 
  3.10.3 Perpindahan Mahasiswa Sarjana Antar Program  
        Studi Dalam Lingkungan Fakultas   25 
  
BAB IV KURIKULUM PROGRAM STUDI     28 
 4.1 Profil Lulusan Program Studi Biologi   28 
 4.2 Capaian Pembelajaran dan Kompetensi   31 
  4.2.1. Capaian Pembelajaran    30 
  4.2.2.  Kompetensi      31  
 4.3 Keterkaitan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran 
  Program Studi      32 
 4.4 Komposisi Kurikulum Program Studi    40 
 4.5 Distribusi  Mata Kuliah Program Studi   41 
 4.6 Deskripsi Mata Kuliah Program Studi   43 
 4.7 Pemberlakukan Kurikulum 2016    74 
 
BAB V PENUTUP        75 
 Daftar Pustaka       76 
 Lampiran        76 

  



x 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 1.1  Kegiatan persiapan kurikulum berbasis KKNI 2016  
Prodi Biologi       3 
 

Tabel 2.1. Daftar nama dosen Program Studi Biologi dan bidang  
keahliannya       6 
 

Tabel 2.2. Nama tenaga  kependidikan pada Program Studi Biologi  7 

Tabel 4.1. Analisis SWOT Komponen Profil Lulusan    28 

Tabel 4.2. Capaian pembelajaran kurikulum Program Studi Biologi  30 

Tabel 4.3. Matriks keterkaiatan mata kuliah dengan capaian pembelajaran  
dan kompetensi pada Program Studi Biologi   34 
 

Tabel 4.4. Komposisi mata kuliah pilihan menurut bidang peminatan 
  ilmu Prodi Biologi       40 
 
Tabel 4.5  Distribusi mata kuliah pada Prodi Biologi    41 

Tabel 4.6.  Mata kuliah pilihan pada Prodi Biologi    42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Daftar Dosen Tetap Program Studi Biologi   77 

Lampiran 2. Diagram Alir Mata Kuliah     78 

Lampiran 3. Contoh Rencana Pembelajarn Semester (RPS)   79 

Lampiran 4.  Ekuivalensi Mata Kuliah      85 

 

 

 



1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Proses Penyusunan Kurikulum 

Sejak tahun 1969, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) telah memiliki laboratorium 

ilmu dasar terpadu, yang disebut dengan Laboratorium Induk. Tahun 1978, Laboratorium 

Induk diubah namanya menjadi Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (LIPA), yang 

bertugas melayani praktikum ilmu-ilmu dasar (biologi, fisika dan kimia) bagi seluruh 

mahasiswa progam studi (Program studi) eksakta di Unsyiah. Selanjutnya pada tahun 1989 

Rektor Unsyiah mengeluarkan Keputusan No. 137, 141 dan 142 tahun 1989 tentang 

pendirian Koordinatorat MIPA. Dikeluarkannya SK Rektor ini didasarkan atas Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 9, 10, 

11 dan 12 /Dikti/Kep/1989 tanggal 17 Februari 1989, tentang pendirian Program studi 

Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Oleh karena itu, tahun 1989 menjadi tahun pertama 

penerimaan mahasiswa untuk keempat Program studi tersebut. Kurikulum yang berlaku 

pada saat itu dapat dikatakan sebagai ‘kurikulum darurat’.  

Setelah Fakultas MIPA secara resmi disahkan melalui Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 0383/O/1993 tanggal 22 Oktober 1993, upaya 

peningkatan kualitas ‘kurikulum darurat’ terus diupayakan, misalnya melalui lokakarya 

dan penggunaan jasa technical assistant melalui program Basic Science dan Proyek 

HEDS/Dikti. Peningkatan kualitas kurikulum terjadi secara gradual dan baru pada tahun 

2002 Fakultas MIPA berhasil mengeluarkan kurikulum utuh dan menyeluruh untuk seluruh 

program studi yang ada. Kurikulum yang dihasilkan ini dinamakan dengan Kurikulum 

2002. 

Perubahan kurikulum selanjutnya dilakukan pada tahun 2005. Namun kurikulum 

2005 ini harus mengalami berbagai revisi minor sehingga baru berlaku efektif pada tahun 

akademik 2006/2007, sehingga dinamakan dengan Kurikulum 2006.  

Kurikulum merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, oleh karena itu sudah 

sepatutnya kurikulum harus direvisi secara berkala berdasarkan pada hasil tracer study dan 

memperhatikan market demand serta perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu melalui 

program Revitalisasi MIPA 2009, Fakultas MIPA memulai proses peningkatan kurikulum 

untuk semua program studi sarjana. Keputusan untuk merevisi kurikulum diambil setelah 

memperhatikan hasil tracer study dan focus group discussion dengan pemangku 

kepentingan (pemerintah, industri, alumni) dan hasil penilaian terhadap perkembangan 
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ilmu di bidangnya. Selanjutnya, masukan terhadap revisi kurikulum dilakukan dengan 

mengundang beberapa technical assistant, baik di tingkat fakultas maupun program studi. 

Setelah melalui berbagai diskusi panjang dan upaya keras, kurikulum revisi ini mulai 

diterapkan pada tahun akademik 2011/2012, sehingga dinamakan dengan Kurikulum 

2011.  

Kemudian pada tahun 2016 dilakukan kembali revisi kurikulum dengan 

memperhatikan peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 

dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dalam 

PP Nomor 17 Tahun 2010, sehingga sampai tahun 2015 semua program studi di lingkungan 

Fakultas MIPA Unsyiah menggunakan kurikulum KBK. Kurikulum pendidikan tinggi 

seharusnya memiliki standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi  

utama dan pendukung yang dirancang berdasarkan relevansi dengan tujuan, cakupan dan 

kedalaman materi, pengorganisasian yang akan mendorong terbentuknya hard skill, 

ketrampilan kepribadian dan perilaku softskill  yang dapat diterapkan dalam berbagai 

situasi dan kondisi. Selanjutnya, dengan munculnya standar baru yaitu Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), semua program studi di lingkungan Fakultas MIPA Unsyiah 

mengembangkan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan KKNI. Organisasi profesi 

keilmuan Biologi yang bernama Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) telah membuat 

rumusan capaian pembelajaran sarjana yang sejalan dengan kebutuhan KKNI. Dimulai pada 

Tahun 2014, Prodi Biologi sudah mempersiapkan penyusunan kurikulum baru dengan 

melakukan serangkaian kegiatan, sehingga pada tahun 2016, kurikulum baru sudah dapat 

digunakan. Kurikulum ini diberi nama kurikulum 2016. 

 

1.2. Pihak-Pihak  Yang Terlibat Dalam Penyusunan Kurikulum 

Penyusunan Kurikulum pada Program Studi Biologi juga dilakukan dengan 

serangkaian  kegiatan yang diawali dengan kegiatan analisa SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity and Thread), dilanjutkan dengan kegiatan tracer studi terhadap alumni, 

Workshop Revisi dan Pemodelan Kurikulum dengan mengundang tenaga ahli (technical 

assistant) dan terakhir finalisasi pembuatan dan pengembangan kurikulum program studi 

yang berbasis KKNI pada tingkat Program Studi Biologi. Tabel 1 berikut adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh prodi Biologi untuk mempersiapkan kurikulum 2016 yang berbasis 

KKNI. 
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Tabel 1.1.  Kegiatan persiapan kurikulum berbasis KKNI 2016 Prodi Biologi  

No Kegiatan Narasumber Jadwal 

1 Tracer study Alumni FMIPA Biologi Juli 2015 

2 
Workshop di tingkat 

Prodi Biologi 

Dr. Ir. Sony Suhandono, M.Sc 

(Dosen ITB) 
5-6 November 2014 

3 Workshop di tingkat 
Universitas Syiah Kuala 

Prof.Dr.Ir.Endrotomo (ITS/Dikti) 
Prof Dr. Syamsul Arifin (ITS/Dikti) 

5 April 2016 

4 Pembuatan RPS Dosen Prodi Biologi 
Agustus – Oktober 
2015 

5 Pembuatan Draft Buku 
kurikulum 

Tim Penyusun Kurikulum Prodi 
Biologi 

Agustus – Desember 
2015 
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BAB II 
PROFIL PROGRAM STUDI BIOLOGI 

 

2.1. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI BIOLOGI 
 

2.1.1. Visi  

Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu Biologi yang 

berorientasi pada potensi kenekaragaman hayati Aceh, yang unggul di 

Indonesia dan dikenal di dunia pada tahun 2025. 

 

2.1.2. Misi  

1 Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berorientasi pada pengelolaan, pengembangan, dan 

pemanfaatan Sumberdaya Alam Hayati, untuk menghasilkan lulusan 

yang  mampu berkompetisi dalam era global. 

2 Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, tekun, kreatif, inovatif, 

berjiwa wirausaha dan memiliki integritas dalam mengembangkan dan 

menerapkan ilmu-ilmu Biologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

3 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. 

4 Menjalin kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam 

pengkajian dan penerapan ilmu-ilmu Biologi yang berorientasi pada 

potensi keanekaragaman hayati Aceh untuk kesejahteraan masyarakat 

dunia. 

 

2.1.3. Tujuan  

Tujuan Program studi Biologi FMIPA Unsyiah adalah untuk menghasilkan 

Sarjana Biologi yang: 

1. Memiliki dasar pengetahuan ilmu Biologi yang kuat, terutama dalam bidang 

pengkajian, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya 

hayati. 
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2. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

memecahkan masalah secara ilmiah. 

3. Memiliki jiwa mandiri, inovatif, interpreneurship, dan kreatif menciptakan 

peluang, terutama dalam bidang yang diminati dan dikuasai. 

4. Memiliki kemampuan berkompetisi dan beradaptasi dalam menghadapi 

berbagai perubahan yang terkait dengan era pasar bebas dan globalisasi 

 

2.2. PROFIL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI BIOLOGI 

Dosen Program Studi Biologi saat ini berjumlah 32 orang yang terdiri atas 12 

orang berpendidikan S3 dan 20 orang berpendidikan S2. Jumlah dosen dengan 

kualifikasi S3 saat ini di Program Studi Biologi adalah sekitar 38 % dari total dosen 

dan akan menjadi sekitar 63 % dalam 2 tahun ke depan. Nama dosen Program Studi 

Biologi dan bidang keahliannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1 Daftar nama dosen Program Studi Biologi dan bidang keahliannya 

 

 
  

No NIP NAMA PANGKAT BIDANG KEAHLIAN 

1 196402161991022001 Aida Fithri, Ir., M.Sc.,Dr. Penata Ornitologi 

2 198202032008122001 Alia Rizky,S.Si., M.Sc Penata Muda Tingkat I Entomologi 

3 197801122006042003 Amalia, S.Si., M.Si. Penata Muda Tingkat I Ekologi Tumbuhan 

4 197304131997022001 
Betty Mauliya Bustam, 
S.Si.,M.Sc.,Dr. 

Penata Tingkat I Struktur Tumbuhan 

5 197112121998032001 Cut Nanda Devira, S.Si., M.Si Penata Tingkat I Ichtiologi 

6 198101182006042001 Cut Yulvizar. S.Si., M.Sc. Penata Mikrobiologi Air 

7 197610062006041003 Dahlan, S.Hut.,  M.Si Penata  Tingkat I Perencanaan Hutan 

8 197008172000032014 Dalil Sutekad, S.Pd., M.Si Penata Ekologi Hewan 

9 197501092000122002 
Essy Harnelly, S.Si., M.Si., 
Ph.D. 

Penata Genetika Hutan 

10 197411241999032003 Fauziah, S.Si., M.Si. Penata Fisiologi Hewan 

11 197112311998021002 Feri Suryawan, S.Si., M.Si. Pembina Ekologi Tumbuhan 

12 196904061999031002 Firdus, S.Pd., M.Si. Penata Tingkat I Fisiologi Hewan 

13 197407032005011001 Iqbar, S.Si., M.Sc. Penata Muda Ekologi Tumbuhan 

14 197107121996032001 Irvianty, S.Si., M.Si. Penata Tingkat I Ekologi 

15 197004211999032001 Kartini Eriani, S.Si., M.Si., Dr. Penata Perkembangan Hewan 

16 198207282006042002 Lenni Fitri, S.Si., M.Si., Dr. Penata Mikrobiologi Tanah 

17 197503212008121001 Masykur, S.Si., M.Sc. Penata Muda Tingkat I Ekologi Tumbuhan 

18 197303311998021001 Muhammad Nasir, S.Si., M.Sc.  Penata Tingkat I Biologi Laut 

19 197709032008012012 Risa Nursanty, S.Si., M.Si. Penata Mikrobiologi 

20 197103092005012002 Rosnizar, drh., M.Sc., Dr. Penata Muda Tingkat I Biologi Sel & Molekuler 

21 197111131997022002 Saida Rasnovi, S.Si., M.Si., Dr. Penata Tingkat I Ekologi Hutan Tropis 

22 198203142006041002 Suhartono, S.Si., M.Sc., Dr. Penata Mikrobiologi 

23 196905161993031001 Suwarno, S.Si., M.Si., Dr. Pembina Entomologi 

24 197307271997021001 Syaukani, S.Si., M.Sc., Dr. Penata Tingkat I Taksonomi Serangga 

25 197308301999032001 Widya Sari, S.Si., M.Si. Penata Muda Tingkat I Anatomi Hewan 

26 197105232006041001 Wira Dharma, S.Si., M.Si. Penata Muda Tingkat I Biologi Konservasi 

27 197109221998022001 Yekki Yasmin, S.Si., M.Si. Penata Tingkat I Entomologi 

28 197507172000122001 
Yulia Sari Ismail, S.Si., M.Si., 
Dr. 

Penata Muda Tingkat I 
Mikrobiologi 
Kesehatan 

29 198006072005012001 Yunita, S.Si., M.Sc. Penata Muda Anatomi Tumbuhan 

30 195511141987031001 Zairin Thomy, S.Si., M.Si., Dr. Penata Biologi Sel & Molekuler 

31 197201291997022001 Zumaidar, S.Si., M.Si., Dr. Pembina Taksonomi Tumbuhan 

32 196905271999032001 Zuriana Siregar, S.Si., M.Si. Penata Mikrobiologi 
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Tenaga kependidikan pada Program Studi Biologi berjumlah sebelas orang yang 

terdiri dari 5 orang sebagai laboran (PLP), 2 orang sebagai pengadministrasi umum, 

2 orang pramu sarana pendidikan dan 2 orang laboran dengan status sebagai tenaga 

kontrak (Tabel 2.).  

 
Tabel 2.2 Nama tenaga  kependidikan pada Program Studi Biologi 

No NIP NAMA PANGKAT KETERANGAN 
1. 196505041987032003 Syamsidar Penata Muda Tingkat I Laboran  
2 196511261999031001 Widayat , S.Ag. Penata Muda Tingkat I Laboran 
3 196807242007012001 Fas Nurussalami, Ir. Penata Muda Tingkat I Laboran 
4 197211241995121001 Adi Surya Jaya, S. Kom. Penata Laboran 
5 197507171999031001 Mahyuddin, ST. Penata Muda Tingkat I Laboran 
6 197506111999031001 Heri Muliadi, SE Penata Pengadministrasi Umum 
7 197008011999032002 Nur Asifah Penata Muda Tingkat I Pengadministrasi umum 
8 197103302008102001 Darmawati Pengatur Muda Tingkat I Pramu sarana pendidikan 
9 197605122007101003 Naswadi Pengatur Pramu sarana pendidikan 
10 - Miftahul Jannah, S.Si - Laboran (kontrak) 
11 - Susi Riana, S.Si - Laboran (kontrak) 

 

 

2.3. PROFIL SUMBER PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI BIOLOGI 
 

Program Studi Biologi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar didukung 

dengan fasilitas perkuliahan yang memadai, antara lain berupa: 

1. Ruang kuliah yang beberapa di antaranya telah dilengkapi dengan sistem 

audio visual. BProgram Studi Biologi masih menggunakan juga ruang kuliah 

di Ruang Kuliah Umum (RKU) termasuk ke dalam kondisi standar. Pada 

tahun 2019 direncanakan gedung baru untuk FMIPA (termasuk di dalamnya 

prodi Biologi) telah selesai dibangun sehingga ruang kuliah untuk Program 

Studi Biologi akan sangat nyaman untuk proses belajr mengajar. Perkuliahan 

didukung oleh lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu 

SCLE (Student Center Learning Environment). 

2. Ruang seminar yang dilengkapi dengan sistem audio visual.  

3. Laboratorium yang cukup representatif meliputi laboratorium Dasar dan 12 

laboratorium  lain guna member pemahaman yang lebih terhadap teori yang 

dipelajari.  

4. Kebun botani di sekitar kampus yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk 

berbagai kegiatan praktikum dan penelitian.  

5. Herbarium sebagai tempat tempat menyimpan kekayaan plasma nutfah 

tumbuhan berupa spesimen kering dan basah yang didapatkan dari 
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penelitian dosen dan mahasiswa dan praktikum lapangan untuk bahan 

pembelajaran dan pengembangan ilmu. 

6. Vivarium yang digunakan untuk memelihara hewan coba untuk mendukung 

pembelajaran dan riset di bidang anatomi, fisiologi dan perkembangan. 

7. Insektarium untuk tempat koleksi spesimen insekta untuk mendukung 

pembelajaran dan penelitian di bidang entomologi 

8. Perpustakaan, yang terdiri atas: 

a. Perpustakaan Pusat  yang dilengkapi dengan layanan internet, CD 

ROM dan e-library 

b. Ruang baca Program Studi Biologi yang mudah diakses. 

 
2.4. PROFIL LAYANAN KEMAHASISWAAN 
 
Layanan kemahasiswaan yang terdapat di Program Studi Biologi adalah semua 

kegiatan yang ditujukan kepada mahasiswa mulai dari level universitas, fakultas 

dan program studi.  

1. Himpunan Mahasiswa 

Mahasiswa program studi Biologi memliki Himpunan yang disingkat dengan 

HMB. Himpunan mahasiswa ini nantinya akan menjadi bagian dari himpunan 

mahasiswa di tingkat fakultas yang disingkat dengan PEMAF. Berbagai 

permasalahan dan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan oleh mahasiswa dalam 

himpunna mahasiswa. Jenis kegiatan yang diselenggarakan seperti academic 

club seni dan pecinta alam.  

 

2. Unit Kegiatan Mahasiswa 

Mahasiswa Program studi Biologi dapat mengembangkan minat dan bakatnya 

melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang terdaat di lingkungan 

Universitas Syiah Kuala. Saat ini terdapat sekitar 21 UKM antara lain seperti 

UKM Leuser, UKM BSPD, UKM Paduan Suara , UKM Menwa, UKM KSR PMI, UKM 

Pers, UKM Pramuka , UKM Fosma , UKM Putroe Phang, UKM Teater Nol, UKM 

Cendekia, UKM Taekwondo, UKM Merpati Putih, UKM Dayung, UKM panjat 

Tebing, UKM Catur dan berbagai UKM lainnya.  
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3. Kelompok Studi 

Mahasiswa program studi biologi memiliki beberapa Kelompok studi yang 

berguna untuk mendalami bidang ilmu sesuai dengan minat dan bakat. 

Kelompok studi yang ada di Program Studi Biologi adalah klub bahasa inggris 

(BEC) dan klub sains (SC). 

 

4. Fasilitas Asrama 

Bagi mahasiswa program studi Biologi dapat memanfaatkan fasilaitas asrama 

yang disediakan oleh pihak universitas dengan syarat tertentu. Asarama 

mahasiswa dibagi menjadi dua, asrama putri dan asrama putra.  

 

5. Olahraga 

Mahasiswa program studi biologi bisa menggunakan berbagai fasilitas olah raga 

yang tersedia di seluruh universitas Syiah Kuala dengan syarat dan ketentuan 

tertentu. Unit kegiatan mahasiswa yang terkait dengan bidang minat olah raga 

antara lain UKM Taekwondo, UKM Merpati Putih, UKM Dayung, UKM panjat 

Tebing dan UKM Catur. 

 

6. Seni 

Mahasiswa program studi Biologi memiliki beberapa sanggar seni untuk 

membina minat dan bakat di bidang seni, yaitu: Sanggar Seni Biologi & Seuramoe 

seni.  
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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.  

 

3.1.1 Semester 

Terdapat dua jenis semester yang diakui, yaitu semester regular dan semester 

antara. Semester regular adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 

16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif 

termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, beserta kegiatan iringannya. 

Sedangkan semester antara adalah semester tambahan yang ditawarkan oleh 

program studi atas dasar kebijakan akademik fakultas pada pergantian semester. 

Semester antara tidak harus diambil oleh semua mahasiswa. Semester antara  

dilaksanakan selama minimum 8 (delapan) minggu efektif yang anggap setara 

dengan kegiatan 1 (satu) semester regular. Jumlah tatap muka yang diharuskan  jika 

dalam bentuk kuliah adalah paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian 

tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Kegiatan perkuliahan 

hanya diselenggarakan untuk mata kuliah tanpa praktikum atau bagi mata kuliah 

yang sksnya terpisah dari sks praktikum mata kuliah tersebut. Sedangkan 

pembiayaan untuk setiap sks diatur oleh Keputusan Rektor atau Peraturan Rektor 

lainnya.  

 

3.1.2 Satuan Kredit Semester (SKS) 

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. makna sks telah dirumuskan 

dalam pasal 17 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa 1 

sks adalah: 
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o Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di  kelas  bermakna  50  menit 

pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 6 0 m e n 

it tugas terstruktur setiap minggunya; 

o Untuk pembelajaran seminar bentuk pembelajaran lain sejenis, 

mencakup tatap muka, 100 menit dan 7 0 menit tugas mandiri setiap 

minggunya; 

o Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studi praktik bengkel, 

praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau 

bentuk yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu 

per semester. 

 

3.2. NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI 

3.2.1 Nilai Kredit 

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 (enampuluh) 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. 

 



12 
 

b. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis 

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran 

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. 

 

3.2.2 Beban Studi dan Masa Studi  

Beban dan masa studi program sarjana adalah 144 - 160 (seratus empat puluh 

empat – seratus enam puluh) sks, yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester 

dengan masa penyelesaian maksimum 14 (empat belas) semester. 

 

3.3. PERKULIAHAN 

3.3.1 Status Aktif Kuliah 

Mahasiswa akan berstatus aktif jika telah menuntaskan proses registrasi 

administrasi dan registrasi akademik. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak 

menggunakan fasilitas pembelajaran di Unsyiah. 

3.3.2 Registrasi Mata Kuliah 

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata 

kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktikum. 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. 

3.3.3 Perubahan Rencana Studi 

Mahasiswa pada Program Sarjana diperbolehkan untuk melakukan perubahan 

terhadap rencana studinya ketika semester sedang berlangsung sesuai dengan 
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Kalender Unsyiah. Perubahan dapat dua yaitu Kartu Perubahan Rencana Studi 

(KPRS) atau Pembatalan Mata Kuliah. 

 
a. Kartu Perubahan Rencana Studi sesuai POB 005/H11/PP-SOP/2010. 

Sesuai kebijakan akademik Fakultas, mahasiswa dapat melakukan KPRS dalam 2 

(dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) KPRS dilakukan pada yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik 

Unsyiah 

2) Jumlah beban sebelum dan sesudah perubahan melebihi ketentuan yang 

berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan beban studi atas dasar Indeks 

Prestasi Semester (IPS) sebelumnya. 

3) KPRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen atau ketua program studi 

(dalam hal dosen wali berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang 

diajukan dan daya tampung kelas. 

4) Prosedur KPRS dilakukan sebagai mekanisme sebagai berikut: 

(i) Hasil cetak KRS online (seperti dijelaskan pada angka 3.3 huruf (b) 

dan 3.6 huruf (a) diperbanyak rangkap 4 (empat). 

(ii) Mahasiswa kemudian secara manual melakukan KPRS dengan 

mencantumkan mata kuliah yang dibatalkan dan mata kuliah baru 

yang diambil. 

(iii) Perubahan pada hasil cetak KRS online dilakukan dengan memberikan 

tanda pada kolom yang tersedia sebagai berikut: 

H : untuk mata kuliah yang dibatalkan 

P  : untuk mata kuliah baru 

U  : untuk mata kuliah yang diambil ulang karena sebelumnya 

tidak lulus 

X  : untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka perbaikan 

nilai 
 
(iv) Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak 

KRS online yang telah memuat perubahan mata kuliah. 
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(v) Hasil cetak KRS online yang memuat perubahan mata kuliah ini 

didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen wali, 

program studi dan Subbagian Akademik Fakultas. 

(vi) Perubahan mata kuliah KRS online dilakukan oleh Subbagian 

Akademik Fakultas masing-masing. 

5) Mahasiswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan akademik pada 2 (dua) 

minggu pertama masa perkuliahan karena melaksanakan tugas tertentu 

untuk kepentingan lembaga/negara atas izin Dekan/Rektor, dapat mengisi 

KRS pada masa PKRS. Mata kuliah yang diambil dianggap  mata kuliah baru 

(dengan membubuhkan tanda P pada kolom yang sudah disediakan) dan 

ditulis kata-kata ”Dispensasi Khusus” pada kolom keterangan, disertai 

dengan keterangan singkat tentang jenis tugas yang dilaksanakan. 

b. Pembatalan Mata Kuliah sesuai PO006/H11/PPSOP/2010 
 

Mahasiswa dapat membatalkan kuliah yang telah diprogramkan sebelumnya 

pada minggu ke-9 (sembilan) perkuliahan, dengan ketentuan: 

1) Pembatalan mata kuliah dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam 

Kalender Akademik Unsyiah. 

2) Perubahan rencana studi tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau 

ketua program studi (dalam hal dosen berhalangan) dengan 

mempertimbangkan alasan yang diajukan. 

3) Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan menyisakan minimum 12 (dua 

belas) sks (untuk Program Sarjana) dari seluruh mata kuliah yang diambil 

pada semester tersebut. 

4) Bagi mahasiswa yang telah melebihi masa studi normal, dapat 

dipertimbangkan untuk melakukan pembatalan mata kuliah berdasarkan 

pertimbangan dosen wali. 

5) Prosedur pembatalan mata kuliah dilakukan sebagai berikut: 
 

(i) Hasil cetak KRS online sesuai angka 3.3 huruf (a) jika tidak melakukan 

perubahan KRS atau sesuai angka 3.6 huruf (a) jika sebelumnya telah 

melakukan perubahan KRS) rangkap 4 (empat). 
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(ii) Mahasiswa lalu secara manual melakukan pembatalan mata kuliah 

dengan dengan membubuhkan tanda H pada kolom yang telah 

disediakan pada lembar KRS tersebut. 

(iii) Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak 

KRS online yang memuat pembatalan mata kuliah. 

(iv) Hasil cetak KRS online yang memuat pembatalan mata kuliah ini 

selanjutnya didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, 

dosen wali, program studi dan Subbagian Akademik Fakultas 

(v) Pembatalan mata kuliah pada KRS online dilakukan oleh Subbagian 

Akademik Fakultas masing-masing. 

 

3.4. SISTEM EVALUASI BELAJAR DAN BATAS WAKTU STUDI 

3.4.1. Tujuan 

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). 

3.4.2.  Tata Cara Penilaian 

a. 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. 
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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 Sarjana. 

 

b. Sanksi 

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

jumlah tatap muka selama 16 minggu maka diberi sanksi: 1) tidak diberikan 

surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, 2) tidak diberikan 

tugas mengajar pada semester berikutnya dan 3) dapat diberikan sanksi 

akademik lainnya. 

2)  Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan dengan 

tembusan kepada Rektor Unsyiah. 

 

3.4.3. Konversi Nilai 

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan 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 
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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 

 

3.4.4. Penyerahan Hasil Penilaian 

Prosedur Penyerahan Nilai 

1) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk mata kuliah dicetak selambat-

lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) dimulai. 

DPNA ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.  

2) Dosen pengasuh mata kuliah wajib mengisikan semua kompenen penilaian 

pada DPNA dan menyerahkannya kepada Wakil Dekan Bidang Akademik  

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ujian terakhir dilaksanakan. DPNA 

diserahkan bersama dengan daftar hadir dosen dan mahasiswa. 

3) Dosen harus mengumumkan  nilai kepada mahasiswa sebelum DPNA 

diserahkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, dan memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang 

diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan 

(masa sanggah). 

4) Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, 

wajib diisikan seluruhnya DPNA sesuai dengan penilaian yang dilakukan 

oleh dosen. 
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5) Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang 

ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut 

dinyatakan lulus dengan nilai bagi program Sarjana. 

6) Nilai Huruf dan Nilai Angka pada DPNA dimasukkan oleh operator yang 

ditugaskan pada KHS online, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak 

sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai. 

 

3.4.5. Perbaikan Nilai 

a. Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai BC. 

b. Mata kuliah yang nilai diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan 

beban studi semester berikutnya. 

c. Perhitungan Indeks Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

didasarkan nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah 

tersebut. 

d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang 

waktu studi yang telah ditetapkan. 

 

3.4.6. Indeks Prestasi Mahasiswa 

a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester 

(IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK 

dilakukan dengan dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai 

berikut: 

A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0 

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut: 

1) Indeks Prestasi Semester (IPS)  

𝐼𝑃𝑆 =
∑𝐾𝑁

∑𝐾
 

 

dimana: 

K = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah pada semester 

tersebut. 
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N = Bobot  nilai  masing-masing   mata  kuliah  yang  diambil  pada 

semester tersebut. 

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

     

𝐼𝑃𝐾 =
∑𝐾𝑡𝑁

∑𝐾𝑡
 

dimana: 

Kt = Total Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah yang telah 

diambil sejak semester I. 

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil 

sejak semester I. 

 

b. Indeks prestasi dan beban studi tiap semester 

1) Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil 

seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua 

semester tersebut (Bagian 2.2). 

2) Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-

semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan 

ketentuan sebagai berikut:    

IPS Beban Studi Maksimum 
≥ 

3,50 
24 sks 

3,00 – 3.49 22 sks 

2,50 – 2,99 20 sks 
2,00 – 2,49 18 sks 
1,50 – 1,99 16 sks 

≤ 
1,50 

14 sks 
 

3) Bagi mahasiswa  yang mengambil cuti, maka IPS yang dijadikan pedoman 

adalah IPS masa aktif terakhir 

 
3.5. BIMBINGAN AKADEMIK  

3.5.1. Tujuan 

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. 
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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. 

 

3.5.2. Sanksi 

a.  Untuk menjalankan  fungsinya  sesuai dengan ketentuan  angka 4.1 huruf (b) 

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 berhak 

mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat keterangan 

penugasan sebagai dosen wali. 

 

3.6. ADMINISTRASI AKADEMIK 

Administrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk 

memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. 

Administrasi akademik dilakukan setelah sebelumnya mahasiswa melakukan 

registrasi administrasi. 

a. Bahan-bahan yang diperlukan untuk Administasi registrasi akademik: 

1) Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya, 

2) Jadwal kuliah, dan 

3) Daftar Kumpulan Nilai (DKN). 

b. Kegiatan dalam registrasi akademik sesuai POB 004/H11/PP-SOP/2010 

1) Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah 

ditetapkan dalam Kalender Akademik  Unsyiah, mahasiswa memilih mata 
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kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut sesuai dengan mata 

kuliah dan nama koordinator yang ditawarkan. 

2) Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan 

Dosen Wali (Pembimbing Akademik) atau ketua program studi (dalam hal 

dosen wali berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah 

dan prestasi akademik yang dicapai pada semester- semester sebelumnya. 

3) Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi 

(KRS) secara online dengan benar dan teliti. 

4) Dosen wali selanjutnya memberikan persetujuan secara online 

5) Setelah mendapatkan persetujuan KRS secara online, maka mahasiswa 

harus mencetak hasilnya sebanyak rangkap 4 (empat) dan mengembalikan 

hasil cetak kepada dosen wali setelah ditandatangani oleh mahasiswa. 

6) Mahasiswa mencetak dan mendistribusikan KRS yang telah ditandatangani 

kepada dosen wali, program studi, dan Subbagian Akademik Fakultas. 

7)  Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS online dapat 

mengakibatkan tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir 

(DPNA), sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan pada 

akhir semester. 

c. Data online yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses 

oleh Subbagian Akademik Fakultas sehingga diperoleh Daftar Peserta Kuliah 

untuk setiap mata kuliah. 

d. Daftar Peserta Kuliah disampaikan kepada Koordinator Mata Kuliah paling 

lambat pada akhir minggu kedua dari masa kuliah tiap semester. 

 

3.7. PENGENDALIAN PROSES PEMBELAJARAN 

Pelaksanaan proses pembelajaran di PS Biologi mengacu pada Panduan  Akademik 

Universitas Syiah Kuala yang disahkan oleh Keputusan Rektor Nomor 923/ 2014. 

▪ Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki 

kehadiran ≥75% dari total kehadiran dosen. 

▪ Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen 

mengajar <75% dari total kehadiran yang seharusnya dan seluruh 

mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai C+. 
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▪ Dosen yang tidak memenuhi syarat minimum mengajar untuk suatu mata 

kuliah tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata 

kuliah tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya 

dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya.  

Ketentuan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa kehadiran dosen dan 

mahasiswa harus dimonitor, dikaji dan diperbaiki secara berkelanjutan. Monitoring 

kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dilakukan oleh dosen. Setiap mahasiswa 

wajib menandatangani Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD), dimana dosen 

selanjutnya akan memeriksa kehadiran mahasiswa dengan membubuhi tanda 

tangan setiap akhir pertemuan perkuliahan, sebagai kontrol kehadiran mahasiswa 

pada hari tersebut. Dosen akhirnya akan menentukan dapat tidaknya seorang 

mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Monitoring kehadiran dosen dan materi perkuliahan dilakukan oleh mahasiswa, 

melalui Komisaris Tingkat (Komting) mata kuliah. Dosen juga harus menuliskan 

materi yang telah diajarkan pada pertemuan tersebut berikut waktu dan tempat 

pelaksanaan perkuliahan (lihat Lampiran daftar hadir dosen dan materi kuliah). 

Pada pertengahan semester, lembar monitoring diserahkan oleh Komting kepada 

pimpinan Program Studi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh 

Pimpinan Program Studi pada rapat Program Studi. Dosen yang belum memenuhi 

kehadiran sampai tengah semester diminta untuk segera mencukupi kehadirannya 

sebelum semester berakhir. Dalam satu semester dosen Program Studi Biologi 

harus memenuhi minimum 80% kehadiran sesuai dengan Rencana Perkuliahan 

yang diserahkan di awal semester. Dosen yang tidak memenuhi ketentuan sampai 

akhir semester dikenai sanksi sesuai ketentuan pada Panduan Akademik seperti 

yang telah dijelaskan di atas. 

 

Penilaian terhadap kinerja dosen di kelas juga dilakukan melalui pengisian 

kuisioner dosen secara oleh mahasiswa pada situs http://sinekad.unsyiah.ac.id. 

Hasil kuisioner didiskusikan dalam rapat Program Studi sebagai umpan balik bagi 

perbaikan kinerja dosen pada semester-semester berikutnya. Rapat tersebut juga 

membahas sebaran mata kuliah. Sebaran nilai yang tidak normal akan dibahas lebih 

lanjut untuk menentukan penyebabnya, apakah karena materi kuliah terlalu sulit, 

http://sinekad.unsyiah.ac.id/
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materi ujian yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan, dan kondisi 

perkuliahan yang tidak mendukung  proses pembelajaran. Hasil evaluasi 

disampaikan dan rekomendasi perbaikan disampaikan kepada peer group mata 

kuliah tersebut untuk ditindaklanjuti. PS Biologi juga melakukan evaluasi 

perkuliahan melalui kegiatan open talk dengan mahasiswa. 

 

3.8.  SKRIPSI/TUGAS AKHIR 

Skripsi/Tugas Akhir di semua jurusan/Prodi FMIPA terdiri dari dua mata kuliah, 

yaitu Proposal Penelitian (MPAPA1) dengan jumlah SKS 2 dan Tugas Akhir 

(MPAPA2) dengan jumlah SKS 4. Beberapa ketentuan terkait dengan skripsi/tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Penulisan Skripsi/Tugas Akhir harus diselesaikan dalam waktu paling lama 12 

(dua belas) bulan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku pada masing-

masing Program Studi. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu 

tersebut, maka usulan Skripsi/Tugas Akhir tersebut perlu ditinjau kembali oleh 

Ketua Program Studi . 

b. Bagi kelompok mahasiswa Program Sarjana yang mendapatkan hibah PKM-

Penelitian, ketua kelompok dapat melanjutkan PKM-Penelitiannya  menjadi 

Skripsi/Tugas Akhir. 

c. Bagi kelompok mahasiswa Sarjana yang mendapatkan hibah PKM-Pengabdian 

Kepada Masyarakat, maka dapat dianggap sudah mengikuti kegiatan Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) jika anggotanya terdiri dari minimal 3 (tiga) program studi. 

d. Pelaksanaan dan penulisan laporan skripsi/Tugas Akhir mahasiswa di Fakultas 

MIPA mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir dan Kuliah Kerja Praktik 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas  Syiah Kuala yang 

tersedia secara online di situs web Fakultas MIPA pada link 

http://fmipa.unsyiah.ac.id/dokumen/panduanta . 

 
3.9. KULIAH KERJA PRAKTIK 

Pelaksanaan dan penulisan laporan Kuliah Kerja Praktik mahasiswa Program Studi 

Biologi Fakultas MIPA mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir dan Kuliah 

Kerja Praktik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Syiah Kuala. Panduan ini tersedia secara online di situs web Fakultas MIPA pada 

link http://fmipa.unsyiah.ac.id/dokumen/panduankkp. 

http://fmipa.unsyiah.ac.id/dokumen/panduanta
http://fmipa.unsyiah.ac.id/dokumen/panduankkp
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3.10. PERPINDAHAN MAHASISWA  

3.10.1. Perpindahan Mahasiswa Sarjana, dari Perguruan Tinggi Lain ke UNSYIAH 

Sesuai POB 008/H11/PP-SOP/2010 

a. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan 

pada awal tahun akademik.  

b. Perpindahan mahasiswa dari tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk 

diterima di Unsyiah pada fakultas/program studi yang sama, dengan 

mempertimbangkan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi 

asal dan tujuan. 

c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan 

akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal. 

Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu 

maksimum bagi penyelesaian studi seperti dijelaskan pada bagian 2.2. 

d. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop out) 

dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75. 

e. Keputusan tentang diterima atau untuk menjadi mahasiswa Unsyiah 

diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas yang 

bersangkutan. 

f. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan  

dalam masa studi lanjutan di Unsyiah. 

g. Prosedur perpindahan: 

1) Mahasiswa yang bersangkutan  mengajukan permohonan kepada Rektor 

Unsyiah dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas  yang 

dituju dengan melampirkan: 

(i) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan 

perguruan tinggi asal, 

(ii) Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal, Fotokopi  ijazah  

SMA/Sederajat yang dimiliki (bagi Sarjana) dan Fotokopi Ijazah 

Sarjana 

(iii) Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal. 
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2) Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor 

meminta pertimbangan Dekan Fakultas/Direktur  Pascasarjana tujuan. 

3) Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor Unsyiah, mahasiswa 

yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat 

keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah 

SMA/Sederajat atau Ijazah Sarjana/Magister yang asli. 

4) Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Biro 

Akademik (BA). 

5) Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang 

dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan. 

6) Ketentuan khusus 

Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada 

program studi dimana yang bersangkutan  terdaftar, kecuali mata kuliah 

yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. 

Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan. 

 

3.10.2. Perpindahan Mahasiswa Sarjana Antar Fakultas Dalam Lingkungan Unsyiah 

Mahasiswa Sarjana diperkenankan melakukan perpindahan antar Fakultas dalam 

lingkungan Unsyiah. 

 

3.10.3. Perpindahan Sarjana Program Studi Dalam Lingkungan Fakultas yang sama 

sesuai POB 009/H11/PP-SOP/2010 

Perpindahan antar program studi dalam lingkungan fakultas mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Perpindahan antar program studi dalam lingkungan Unsyiah dilakukan di 

awal setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender 

akademik Unsyiah. 

b. Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa akan memasuki 

semester ketiga.  

c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti  kegiatan 

akademik dalam dua semester terakhir di program studi asal. 
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d. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan masa percobaan selama dua 

semester, dengan ketentuan bahwa jika selama masa percobaan tidak berhasil 

mencapai IPK minimum  2,00, yang bersangkutan  akan dikeluarkan  dari 

Unsyiah dengan Keputusan Rektor. 

e. Selama masa percobaan pada program studi yang dituju, mahasiswa yang 

bersangkutan hanya dibenarkan beban studi 12-18 (dua belas – delapan belas) 

sks. 

f. Masa studi yang telah ditempuh pada program studi asal diperhitungkan 

dalam masa studi lanjutan di program studi tujuan, dan secara total tidak 

melebihi ketentuan seperti dijelaskan. 

g. Prosedur perpindahan: 

1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan, 

dengan menjelaskan alasan kepindahan dan menyampaikan tembusan  

kepada Kajur/kaprodi yang dituju dengan melampirkan: 

(i)  Biodata mahasiswa bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan 

Kajur/Kaprodi asal, dan 

(ii) Transkrip akademik terakhir.  

2) Dekan meminta pertimbangan Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling 

Unsyiah. Untuk keperluan itu, Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling 

akan melakukan psikotes terhadap mahasiswa yang bersangkutan pada 

masa yang telah ditentukan. 

3) Berdasarkan pertimbangan Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling, 

Dekan meminta pertimbangan Kajur/Kaprodi asal dan tujuan. 

4) Keputusan Dekan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan 

dengan tembusan kepada Kajur/Kaprodi asal dan tujuan. 

5) Ketentuan Khusus 

Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengambil seluruh mata 

kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus (minimum 

C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh 

program studi tujuan. 

h. NIM mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode Fakultas/Program 

Studi tujuan. 
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i. Namun demikian, perpindahan ke beberapa prodi di lingkungan Fakultas 

MIPA memiliki persyaratan tambahan. Berikut adalah persyaratan untuk 

Prodi Biologi 

•  Mengikuti tes/interview yang diselenggarakan  prodi. 

•  Mendapatkan rekomendasi dari prodi. 

•  Memenuhi syarat administrasi lain yang ditetapkan oleh universitas. 
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BAB IV 

KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI 
 
4.1 PROFIL LULUSAN 

Tracer Studi yang pertama sekali dilakukan Tahun 2004 sudah terlihat bahwa 

bidang lapangan kerja lulusan sangat beragam dan tidak terdistribusi ke bidang-

bidang tertentu saja. Namun demikian ada bidang-bidang tertentu yang memang 

persentasenya lebih dominan. Pada Tracer Studi terakhir pada tahun 2015 

menunjukkan  bahwa bidang kerja mayoritas lulusan Program Studi Biologi adalah 

Perbankan 23%, Pendidikan 21% dalam hal ini termasuk guru dan dosen, sektor 

jasa 20%, birokrasi/pegawai negeri sipil daerah 11% dan teknologi informasi 1%. 

Bidang industri Biologi sendiri hanya sebesar 5 %. Fakta ini membuktikan bahwa 

kemampuan adaptasi lulusan Program Studi Biologi terhadap bidang-bidang 

keilmuan lain cukup meggembirakan. Tentunya secara tidak langsung kemampuan 

ini merupakan dampak dari sistem pendidikan di Program Studi Biologi. Hasil 

analisis SWOT tracer studi tersebut digambarkan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1  Analisis SWOT Komponen Profil Lulusan 

KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN 

1. Integritas  (etika dan moral 
lulusan dinilai berada pada 
persentase baik hingga 
sangat baik. 

2. Memiliki keahlian di bidang 
ilmu Biologi yang sangat 
baik  . 

3.Memiliki prestasi 
akademik yang baik 

4.  Memiliki prestasi 
ekstrakurikuler yang 
banyak 

5.  Rata-rata waktu 
tunggu lulusan untuk 
memperoleh pekerjaan 

yang pertama;  6-12 

bulan 

6.  Memiliki ketrampilan 
yang baik 
dilaboratorium maupun 
di lapangan 

7 Penguasaan softkill seperti 
bahasa inggris dan 
teknologi informasi  baik  

1.  Rendahnya 
persentase 
lulusan yang 
bekerja di bidang 
Biologi 

2.  Sentral Industri 
Bidang biologi 
yang sedikit 
diAceh 

3.  Sedikit Alumni 
yang 
berkompetisi 
diluar Aceh 

4.  Persentase 
lulusan dengan 
jenis kelamin 
perempuan lebih 
besar 
dibandingkan 
laki-laki 

1.    Peluang kerja 
makin meluas 
dengan 
diberlakukan 
MEA 

2.    Pengguna lulusan 
relatif puas 
dengan 
kompetensi 
lulusan PS Biologi 

3.    Kompetensi 
lulusan melalui 
kurikulum 
disesuaikan 
dengan tuntutan 
kebutuhan 
pengguna 

4.    Hampir semua 
bidang pekerjaan 
memerlukan 
sarjana Biologi 

1. Dinamika yang 
terjadi dalam 
dunia kerja 
menuntut 
penyesuaian 
cepat dan tepat 
dari program 
studi 

2. Persaingan 
semakin ketat 
dengan 
dibukanya 
Pasar Bebas 
MEA 

3. Kemajuan 
teknologi yang 
menuntut 
kompetensi 
lulusan yang 
berkualitas 
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Profil lulusan Program Studi Biologi selaras dengan Profil Sarjana Biologi Indonesia, 

yaitu: 

1. Tenaga ahli yang berkualitas dan trampil dalam bidang biologi untuk 

memenuhi kebutuhan berbagai lapangan kerja pada instansi, lembaga serta 

bidang yang terkait, khususnya penelitian dan pengembangan  

2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang biologi dan bidang 

ilmu lainnya yang relevan, dengan pemahaman yang relatif mendalam dalam 

sub-bidang biologi tertentu. 

3. Memiliki ketrampilan dasar biologi yang memadai, baik dengan maupun tanpa 

bantuan teknologi pendukung 

4. Memiliki kemampuan bernalar, memecahkan masalah, membuat kaitan, dan 

berkomunikasi. 

5. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan suatu tugas atau proyek, termasuk 

mempelajari atau mengembangkan sesuatu yang relatif baru, baik secara 

mandiri maupun berkelompok, serta membuat laporan dan 

mempresentasikannya dengan menarik. 

6. Memiliki perilaku belajar, etos kerja, sikap dan kepribadian yang baik, yang 

mencakup keingintahuan, keuletan, kecermatan, kreativitas, kejujuran dan 

kepercayaan diri. 

7. Memiliki kesiapan untuk mengembangkan diri lebih lanjut dan atau kemampuan 

beradaptasi, baik dalam bidang biologi maupun bidang lainnya yang relevan, 

termasuk bidang yang digeluti dalam dunia kerjanya kelak. 

Dengan profil seperti ini, diharapkan lulusan Prodi Biologi Unsyiah akan mampu 

bekerja dan berperan sebagai:  

• akademisi,  

• asisten peneliti,  

• konsultan,  

• manager  

• pengusaha. 
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4.2   CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN KOMPETENSI 

4.2.1 Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran Kurikulum Program Studi Biologi berbasis KKNI level 6 yang 

disesuaikan dengan rumusan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh 

Konsorsium Biologi Indonesia meliputi Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan 

Khusus, dan Penguasaan Pengetahuan. Keempat capaian pembelajaran tersebut 

sebagai berikut.  

 

Tabel 4. 2. Capaian pembelajaran kurikulum Program Studi Biologi 
 

Parameter Capaian 
Pembelajaran 

Capaian Pembelajaran/LO 

Sikap dan Tata Nilai 
(S) 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika.   

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.  
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa. 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan 

agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.  
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. 
7. Bekerja sama dan  memiliki kepekaan sosial serta  kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan 
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

Keterampilan Umum 
(KU) 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan 
solusi, gagasan, desain serta menyusun deskripsi saintifik hasil 
kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.  

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahlian biologi, berdasarkan hasil analisis terhadap 
informasi dan data.  

4. Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.  
5. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan 

pembimbing,kolega, sejawat, baik di dalam maupun luar lembaganya 

Keterampilan Khusus 
(KK) 

1. Mampu memecahkan masalah iptek di bidang pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya hayati melalu prinsip-prinsip 
pengorganisasian sistematika, memprediksi, menganalisis data 
informasi dan bahan hayati sera memodulasi struktur dan fungsi sel 
(organizing principle, predicting, anlyzing and modulating), serta 
penerapan teknologi relevan.  

2. Mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri 
sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Mampu menyajikan alternatif solusi terhadap masalah bidang 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati dalam lingkup spesifik, 
yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat.  
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4. Mampu menyiapkan, menangani, dan mengelola sumber daya hayati 
dalam lingkup spesifik.  

5. Mampu menyajikan alternatif solusi dalam memecahkan masalah terkait 
pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan secara berkelanjutan 
melalui penerapan pengetahuan, metode biologi dan teknologi yang 
relevan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. 

6. Mampu mengaplikasikan keilmuan Biologi pada lingkup kehidupan 
sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat 

7. Mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan dalam lingkup 
spesifik 

Penguasaan 
Pengetahuan (PP)   

1. Menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekul; biologi organisma; 
ekologi dan evolusi. 

2. Menguasai konsep statistika, biofisika, kimia organik dan biokimia;. 
3. Menguasai konsep, prinsip-prinsip dan aplikasi pengetahuan biologi 

pada bidang pangan, kesehatan, lingkungan (hayati), dan sumberdaya 
hayati dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun 
lingkungan   

4. Menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi bioteknologi yang 
relevan 

5. Menguasai prinsip dasar piranti lunak untuk analisis dan sintesis 
sumber daya hayati dalam lingkup spesifik. 

6. Menguasai prinsip dan konsep pengukuran berbasis pada teknologi, 
instrumen, serta metode standar “analisis dan sintesis” sumber daya 
hayati 

7. Menguasai prinsip-prinsip Biologi, sumber daya hayati dan lingkungan 
8. Menguasai  konsep  aplikasi  Biologi  dan  teknologi  yang  relevan  dalam 

pengelolaaan sumber daya hayati dan lingkungannya 
9. Menguasai prinsip dasar aplikasi perangkat lunak, instrumen dasar, 

metode standar untuk analisis dan sintesis pada bidang biologi   yang 
umum dan spesifik 

 
 

4.2.2 Kompetensi 
 
4.2.2.1 Kompetensi utama lulusan 

Kompetensi utama lulusan pada Program Studi Biologi adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Allah SWT; 

2. Memiliki integritas moral yang tinggi dan menghargai sesama manusia; 

3. Menguasai dasar-dasar pengetahuan biologi strategis dan non-strategis;  

4. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan 

permasalahan biologi;  

5. Mampu menggunakan prinsip dasar keilmuan untuk pengembangan biosains, 

bioteknologi, bioproses, bioinformatika, biorekayasa, biomaterial, 

biomonitoring, biomanajemen;  

6. Mempunyai dasar yang cukup untuk menempuh studi lanjut dan dapat terus 

menerus meningkatkan kemampuan pengetahuannya;  

7. Mempunyai wawasan yang luas, tanggap dan mampu mengikuti perkembangan 

IPTEKS;  

8. Menguasai pengelolaan sumberdaya alam hayati/biodiversitas dan lingkungan; 
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9. Mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya alam hayati; memiliki 

jiwa mandiri, inovatif, dan kreatif dalam menciptakan peluang kerja dalam 

bidang yang dikuasai; 

10. Mampu menggunakan bahasa ilmiah baik lisan maupun tulisan untuk 

komunikasi efektif; 

11. Mampu membangun kerjasama dalam tim baik sebagai peserta maupun 

pemimpin. 

 

4.2.2.2  Kompetensi pendukung lulusan 

Kompetensi pendukung bagi lulusan Program Studi Biologi adalah: 

1. Menguasai prinsip-prinsip biologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya hayati dan lingkungan, terutama hutan dan laut Aceh; 

2. Menguasai  aplikasi biologi dalam pengelolaaan dan pemanfaatan sumber daya 

hayati maupun lingkungannya; 

3. Mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan Biologi untuk diaplikasikan 

pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat.  

 

4.2.2.3 Kompetensi lainnya/pilihan lulusan  

Kompetensi lainnya /pilihan bagi lulusan Program Studi Biologi adalah: 

1. Memiliki jiwa kepemimpinan; 

2. Mampu mengembangkan jiwa bioenterpreneurship; 

3. Memiliki etika profesi yang tinggi dengan kesadaran untuk menjaga dan 

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. 

 

4.3 KETERKAITAN MATA KULIAH DENGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Pada Bagian 4.2 telah diuraikan capaian pembelajaran yang meliputi sikap, 

ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan penguasaan pengetahuan. Untuk 

memenuhi capaian pembelajaran tersebut, Program Studi Biologi 

menyelenggarakan 90 mata kuliah yang terdiri dari 41 mata kuliah wajib yang 

berbobot 128 sks dan 49 mata kuliah pilihan yang berbobot 140 sks. Untuk 

memperoleh gelar sarjananya, selain harus menempuh seluruh mata kuliah wajib 

tersebut, seorang mahasiswa diharuskan menempuh minimal 26 sks mata kuliah 

pilihan dari 140 sks mata kuliah pilihan yang tersedia dalam kurikulum Program 

Studi Biologi. Matriks kompetensi menyajikan kompetensi yang ingin dicapai bila 
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seorang mahasiswa menempuh suatu mata kuliah dan posisi suatu mata kuliah 

serta keterkaitan antar mata kuliah dapat dilihat secara global pada pohon 

kurikulum (Lampiran 2). 
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NO. 
KODE 
MATA 

KULIAH 
MATA KULIAH 

CAPAIAN PEMBELARAN (CP) 

SIKAP KETERAMPILAN UMUM KETERAMPILAN KHUSUS PENGUASAAN PENGETAHUAN 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 KU1 KU2 KU3 KU4 KU5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 

1.  
MKS101 

Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaran 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ 
  √                  

2.  MPA103 Pengantar Fisika √ √ √  √ √   √ √ √   √  √        √        

3.  MPA105 Pengantar Kimia √ √ √  √ √   √ √ √   √  √        √        

4.  MPA101 Pengantar Kalkulus √ √ √  √ √   √ √ √   √  √        √        

5.  MPA107 Pengantar Biologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √ √  

6.  MPA109 Pengantar TIK √ √ √  √ √   √ √ √   √  √                

7.  MKS103 Bahasa Indonesia √ √ √ √ √ √   √ √ √ √  √                  

8.  MKS102 Pendidikan Agama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √                  

9.  
MKS106 

Ilmu Sosial dan Budaya 
Dasar 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

 
√   

√ 
            

     

10.  MPA102 Pengantar Statistika √ √ √  √ √   √ √ √   √  √         √  √     

11.  MBI104 Biokimia √  √  √ √    √ √   √  √        √ √    √   

12.  MBI106 Biologi Sel √ √ √  √ √    √ √   √  √   √    √  √    √   

13.  MBI108 Studi Lapangan √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √  √ √        √      √ 

14.  

MKS104 
Pengetahuan 
Kebencanaan dan 
Lingkungan 

√            √ √  √ √ 
       √  

  √ √  

15.  MKS201 Bahasa Inggris  √  √  √ √        √ √              √   

16.  MBI207 Struktur Tumbuhan √ √ √  √ √     √   √  √   √   √ √  √    √  √ 

17.  MBI209 Struktur Hewan √ √ √  √ √     √   √  √   √   √ √  √    √  √ 

18.  MBI203 Genetika √ √ √  √ √     √   √  √   √   √ √  √ √   √  √ 

19.  MBI205 Mikrobiologi Dasar √ √ √  √ √    √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

20.  MBI213 Dasar-Dasar Ekologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

21.  
MPA300 Kewirausahaan 

√ √ √   √ √  √  √   √  √   √    √  √    √  √ 

22.  
MBI202 Biosistematika Tumbuhan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

23.  
MBI204 Biosistematika Hewan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

24.  
MBI206 Fisiologi Tumbuhan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

25.  
MBI208 Fisiologi Hewan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

26.  
MBI210 Pengantar Bioteknologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √  √ 

27.  
MBI307 Biologi Molekular 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

28.  

MBI309 
Perkembangan 
Tumbuhan 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√   
√ 

   
√ 

 
√ 

 
  √  √ 

Tabel 4.3. Matriks keterkaiatan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan kompetensi pada Program Studi Biologi 
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29.  
MBI311 Perkembangan Hewan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

30.  
MBI313 Fisiologi Mikroba 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

31.  
MBI315 Biogeoinformatika 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √  √ 

32.  
MBI317 Rancangan Percobaan 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √  √  √  √ 

33.  
MBI302 Evolusi 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

34.  
MBI306 Metodologi Penelitian √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √ √     √    √  √ 

35.  
MBI308 Biologi Laut 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √    √  √ 

36.  
MBI310 Biologi Hutan Tropika 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √    √  √ 

37.  
MKSP01 Kuliah Kerja Nyata 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √   √  √ √  √ √ √    √      √ 

38.  
MBI403 Biologi Konservasi 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √   √ √  √ 

39.  
MPAP01 Proposal Penelitian 

√ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √ √   √  √    √  √ 

40.  
MBIP01 KKP √ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √    √ √  √    √    √  √ 

41.  
MPAP02 Tugas Akhir √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √     √    √  √ 

42.  INF505 Bioinformatika √ √ √      √ √ √   √  √   √    √ √ √  √ √ √ √ √ 
43.  

MBI501 Bahasa Inggris Lanjut 
√ √ √ 

 
√ √  

 
√ √ √ 

  
√  

 
√ 

  
√ 

       
    √ 

44.  MBI503 Biofisika √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √ √ √   √ √ √ √ 
45.  

MBI505 
Bioteknologi  Tanaman  

Obat 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
√ 

√ √ √ √ √ 

46.  MBI507 Ekologi Hewan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
47.  MBI509 Ekologi Serangga √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
48.  MBI511 Ekologi Tumbuhan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
49.  MBI513 Endokrinologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √ √ √ 
50.  MBI515 Etnobotani √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
51.  MBI517 Etologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
52.  MBI519 Fisiologi Lingkungan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √ √ √ 
53.  MBI521 Genetika Mikroba √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
54.  MBI523 Ikhtiologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
55.  MBI525 Klimatologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √ √ √ 
56.  MBI527 Mikologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
57.  MBI529 Mikrobiologi Pangan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
58.  MBI531 Orchidologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
59.  

MBI533 
Pengelolaan Sumber Daya 

Alam 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
 √ 

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
 

√  √ √ √ 

60.  MBI535 Praktek Biologi Terapan  √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
61.  MBI537 Teknik Eksplorasi Laut √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
62.  MBI539 Toksikologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
63.  MBI502 AMDAL √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
64.  MBI504 Biologi Lumut √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
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65.  MBI506 Biologi Paku √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
66.  MBI508 Biosistematika Mikroba √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
67.  MBI510 Bioteknologi Hewan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
68.  MBI512 Entomologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
69.  MBI514 Genetika Molekuler √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
70.  fisika Geologi Fisis √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
71.  MBI516 Histoteknik  √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
72.  MBI518 Imunobiologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
73.  

MBI520 
Kimia Organik Bahan 

Alam 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
√ 

√ 
√ 

√ √ √ √ √ 

74.  MBI522 Kultur Jaringan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
75.  MBI524 Limnologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
76.  MBI526 Matematika Dasar II √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √            √ 

77.  MBI528 Mikrobiologi Industri √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
78.  MBI530 Mikrobiologi Kesehatan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
79.  MBI532 Mikrobiologi Lingkungan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
80.  MBI534 Mikroteknik Tumbuhan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √ √ √ 
81.  MBI536 Morfometrik tumbuhan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
82.  MBI538 Nutrisi Tanaman √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
83.  MBI540 Ornitologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
84.  MBI542 Parasitologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
85.  

MBI544 
Pengantar Genetika 

Tumbuhan Hutan Tropis 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
√ 

  √ √ √ 

86.  MBI546 Pengendalian Biologis √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
87.  MBI548 Reproduksi Hewan √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √    √ √ √ 
88.  

MBI550 
Teknik Analisis Bahan 

Hayati 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
√ 

  √ √ √ 

89.  
MBI552 

Teknik Koleksi dan 

Penataan Spesimen 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
 

  √ √ √ 

90.  
MBI554 

Teknik Penulisan dan 

Penyajian Karya Ilmiah 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
 

  √ √ √ 
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91.  
MKS101 

Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaran 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ 
  √                  

92.  MPA103 Pengantar Fisika √ √ √  √ √   √ √ √   √  √        √        

93.  MPA105 Pengantar Kimia √ √ √  √ √   √ √ √   √  √        √        

94.  MPA101 Pengantar Kalkulus √ √ √  √ √   √ √ √   √  √        √        

95.  MPA107 Pengantar Biologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √ √  

96.  MPA109 Pengantar TIK √ √ √  √ √   √ √ √   √  √                

97.  MKS103 Bahasa Indonesia √ √ √ √ √ √   √ √ √ √  √                  

98.  MKS102 Pendidikan Agama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √                  

99.  
MKS106 

Ilmu Sosial dan Budaya 
Dasar 

√ √ √ 
 

√ √ √ 
  

 
√   

√ 
            

     

100.  MPA102 Pengantar Statistika √ √ √  √ √   √ √ √   √  √         √  √     

101.  MBI104 Biokimia √  √  √ √    √ √   √  √        √ √    √   

102.  MBI106 Biologi Sel √ √ √  √ √    √ √   √  √   √    √  √    √   

103.  MBI108 Studi Lapangan √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √  √ √        √      √ 

104.  

MKS104 
Pengetahuan 
Kebencanaan dan 
Lingkungan 

√            √ √  √ √ 
       √  

  √ √  

105.  MKS201 Bahasa Inggris  √  √  √ √        √ √              √   

106.  MBI207 Struktur Tumbuhan √ √ √  √ √     √   √  √   √   √ √  √    √  √ 

107.  MBI209 Struktur Hewan √ √ √  √ √     √   √  √   √   √ √  √    √  √ 

108.  MBI203 Genetika √ √ √  √ √     √   √  √   √   √ √  √ √   √  √ 

109.  MBI205 Mikrobiologi Dasar √ √ √  √ √    √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

110.  MBI213 Dasar-Dasar Ekologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

111.  
MPA300 Kewirausahaan 

√ √ √   √ √  √  √   √  √   √    √  √    √  √ 

112.  

MBI202 
Biosistematika 
Tumbuhan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √ 
   

√ 
 

√ 
 

  √  √ 

113.  
MBI204 Biosistematika Hewan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

114.  
MBI206 Fisiologi Tumbuhan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

115.  
MBI208 Fisiologi Hewan 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

116.  
MBI210 Pengantar Bioteknologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √  √ 

117.  
MBI307 Biologi Molekular √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

118.  

MBI309 
Perkembangan 
Tumbuhan 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√   
√ 

   
√ 

 
√ 

 
  √  √ 

119.  
MBI311 Perkembangan Hewan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 

120.  
MBI313 Fisiologi Mikroba √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √  √ 

121.  
MBI315 Biogeoinformatika 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √  √ 

122.  
MBI317 Rancangan Percobaan 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √  √  √  √ 

123.  
MBI302 Evolusi 

√ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √  √ 
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124.  
MBI306 Metodologi Penelitian 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √ √     √    √  √ 

125.  
MBI308 Biologi Laut 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √    √  √ 

126.  
MBI310 Biologi Hutan Tropika 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √    √  √ 

127.  
MKSP01 Kuliah Kerja Nyata √ √ √ √ √ √  √ √ √ √   √  √ √  √ √ √    √      √ 

128.  
MBI403 Biologi Konservasi 

√ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √   √ √  √ 

129.  
MPAP01 Proposal Penelitian 

√ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √  √  √ √ √   √  √    √  √ 

130.  
MBIP01 KKP 

√ √ √  √ √  √ √ √ √ √  √    √ √  √    √    √  √ 

131.  
MPAP02 Tugas Akhir 

√ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √     √    √  √ 

132.  INF505 Bioinformatika √ √ √      √ √ √   √  √   √    √ √ √  √ √ √ √ √ 
133.  

MBI501 Bahasa Inggris Lanjut 
√ √ √ 

 
√ √  

 
√ √ √ 

  
√  

 
√ 

  
√ 

       
    √ 

134.  MBI503 Biofisika √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √ √ √   √ √ √ √ 
135.  

MBI505 
Bioteknologi  Tanaman  

Obat 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
√ 

√ √ √ √ √ 

136.  MBI507 Ekologi Hewan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
137.  MBI509 Ekologi Serangga √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
138.  MBI511 Ekologi Tumbuhan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
139.  MBI513 Endokrinologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √ √ √ 
140.  MBI515 Etnobotani √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
141.  MBI517 Etologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
142.  MBI519 Fisiologi Lingkungan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √ √ √ 
143.  MBI521 Genetika Mikroba √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
144.  MBI523 Ikhtiologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
145.  MBI525 Klimatologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √   √ √ √ √ 
146.  MBI527 Mikologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
147.  MBI529 Mikrobiologi Pangan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
148.  MBI531 Orchidologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
149.  

MBI533 
Pengelolaan Sumber 

Daya Alam 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
 √ 

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
 

√  √ √ √ 

150.  MBI535 Praktek Biologi Terapan  √ √ √  √ √   √ √ √ √ √ √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
151.  MBI537 Teknik Eksplorasi Laut √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
152.  MBI539 Toksikologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
153.  MBI502 AMDAL √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
154.  MBI504 Biologi Lumut √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
155.  MBI506 Biologi Paku √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
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156.  MBI508 Biosistematika Mikroba √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √  √ √ √ 
157.  MBI510 Bioteknologi Hewan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
158.  MBI512 Entomologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
159.  MBI514 Genetika Molekuler √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
160.  fisika Geologi Fisis √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
161.  MBI516 Histoteknik  √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
162.  MBI518 Imunobiologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
163.  

MBI520 
Kimia Organik Bahan 

Alam 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
√ 

√ 
√ 

√ √ √ √ √ 

164.  MBI522 Kultur Jaringan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
165.  MBI524 Limnologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √  √ √ √ √ √ 
166.  MBI526 Matematika Dasar II √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √            √ 

167.  MBI528 Mikrobiologi Industri √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √ √ √ √ √ √ 
168.  MBI530 Mikrobiologi Kesehatan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
169.  

MBI532 
Mikrobiologi 

Lingkungan 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
 

  √ √ √ 

170.  MBI534 Mikroteknik Tumbuhan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √ √   √ √ √ 
171.  MBI536 Morfometrik tumbuhan √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
172.  MBI538 Nutrisi Tanaman √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
173.  MBI540 Ornitologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
174.  MBI542 Parasitologi √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
175.  

MBI544 
Pengantar Genetika 

Tumbuhan Hutan Tropis 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
√ 

  √ √ √ 

176.  MBI546 Pengendalian Biologis √ √ √  √ √   √ √ √   √  √   √    √  √    √ √ √ 
177.  MBI548 Reproduksi Hewan √ √ √  √ √   √ √ √  √ √  √   √    √  √    √ √ √ 
178.  

MBI550 
Teknik Analisis Bahan 

Hayati 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
√ 

  √ √ √ 

179.  
MBI552 

Teknik Koleksi dan 

Penataan Spesimen 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
 

  √ √ √ 

180.  
MBI554 

Teknik Penulisan dan 

Penyajian Karya Ilmiah 

√ √ √ 
 

√ √  
 

√ √ √ 
  

√ 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
 

√ 
 

  √ √ √ 
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4.4 Komposisi Kurikulum pada Program Studi Biologi 

Jumlah SKS total minimal yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Prodi Biologi 

untuk lulus sebagai sarjanan adalah 144 SKS, yang terdiri dari 118 SKS Mata Kuliah 

Wajib Prodi dan 26 SKS mata kuliah pilihan yang disesuaikan dengan bidang 

peminatan ilmu. Biologi memiliki lima (5) bidang peminatan, yaitu Ekologi dan 

Biodiversitas Tumbuhan (EBT), Ekologi dan Biodiversitas Hewan (EBH), Fisiologi 

dan Perkembangan Tumbuhan (FPT), Fisiologi dan Perkembangan Hewan (FPH), 

dan Mikrobiologi (Mikro). Berikut ini adalah komposisi mata kuliah pilihan yang 

tersedia pada Prodi Biologi sesuai dengan bidang peminatan sebagaimana yang 

tersaji pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Komposisi mata kuliah pilihan menurut bidang peminatan ilmu Prodi Biologi 
 

No. 
Bidang Minat 

EBH EBT FPH FPT Mikro 

1 Ekologi Hewan Ekologi Tumbuhan Fisiologi Lingkungan Etnobotani Mikologi 

2 
Pengelolaan Sumber 
Daya Alam 

Pengelolaan Sumber 
Daya Alam 

Toksikologi Fisiologi Lingkungan Genetika Mikroba 

3 Ikhtiologi Etnobotani Biofisika Orkidologi Mikrobiologi Pangan 

4 Ekologi Serangga Klimatologi Endokrinologi 
Bioteknologi  Tanaman  
Obat 

Bioinformatika 

5 Klimatologi Bioinformatika Etologi Biofisika 
Praktek Biologi 
Terapan  

6 Etologi Fisiologi Lingkungan Bioinformatika Bioinformatika AMDAL 

7 Bioinformatika 
Praktek Biologi 
Terapan  

Praktek Biologi 
Terapan  

Praktek Biologi 
Terapan  

Mikrobiologi 
lingkungan 

8 Fisiologi Lingkungan 
Teknik Koleksi dan 
Penataan Spesimen 

Kultur Jaringan Kultur Jaringan 
Mikrobiologi 
Kesehatan 

9 
Praktek Biologi 
Terapan  

Limnologi Parasitologi 
Teknik Analisis Bahan 
Hayati 

Biosistematika 
Mikroba 

10 Entomologi AMDAL Reproduksi Hewan Genetika Molekuler Mikrobiologi Industri 

11 
Teknik Koleksi dan 
Penataan Spesimen 

Geologi Fisis Imunobiologi 
Mikroteknik 
Tumbuhan 

  

12 Limnologi 
Morfometrik 
tumbuhan 

Bioteknologi Hewan 
Pengantar Genetika 
Tumbuhan Hutan 
Tropis 

  

13 Ornitologi Biologi Lumut Genetika Molekuler     

14 Parasitologi Biologi Paku Histoteknik     

15 
Pengendalian 
Biologis 

Mikroteknik 
Tumbuhan 

      

16 AMDAL  Orkhidologi       

17 Geologi Fisis 
 Pengantar Genetika 
Tumbuhan Hutan 
Tropis 

      

Keterangan: 
EBH = Ekologi dan Biodiversitas Hewan EBT = Ekologi dan Biodiversitas Tumbuhan 
FPH = Fisiologi dan Perkembangan Hewan FPT = Fisiologi dan Perkembangan Tumbuhan 
Mikro = Mikrobiologi  

 



41 
 

 
4.5 DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI BIOLOGI 

Mata kuliah pada Prodi Biologi terdistribusi ke dalam delapan (8) semester 
sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5. Distribusi mata kuliah pada Prodi Biologi 

Semester 1  Semester 2 

Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  

MKS101 
Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan 

2 (2-0) - 
 

MKS104 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar  2 (2-0) - 

MKS103 Bahasa Indonesia 2 (2-0) -  MKS105 Pendidikan Agama 2 (2-0) - 

MPA101 Pengantar Kalkulus 3 (3-0) - 
 

MKS106 
Pengetahuan Kebencanaan 
dan Lingkungan 

2 (2-0) - 

MPA103 Pengantar Fisika 3 (2-1) -  MPA100 Pengantar Statistika 3 (2-1) - 
MPA105 Pengantar Kimia 3 (2-1) -  MBI104 Biokimia 4(3-1) - 
MPA107 Pengantar Biologi 3 (2-1) -  MBI106 Biologi Sel 3(2-1) - 
MPA109 Pengantar TIK 2 (2-0) -  MBI108 Studi Lapangan 2(1-1) - 

Total 18    Total 18   
   

Semester 3  Semester 4 

Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  
MKS201 Bahasa Inggris 2 (2-0) -  MPA300 Kewirausahaan 2 (2-0) - 
MBI207 Struktur Tumbuhan 3(2-1) MPA107  MBI202 Biosistematika Tumbuhan 4(3-1) MPA107 
MBI209 Struktur Hewan 3(2-1) MPA107  MBI204 Biosistematika Hewan 4(3-1) MPA107 

MBI203 Genetika 4(3-1) MPA107  MBI206 Fisiologi Tumbuhan 4(3-1) MBI207 

MBI205 Mikrobiologi Dasar 4(3-1) MPA107  MBI208 Fisiologi Hewan 4(3-1) MBI209 
MBI213 Dasar-Dasar Ekologi 4(3-1) MPA107  MBI210 Pengantar Bioteknologi 2(2-0) MBI106 

Total 20    Total 20   
   

Semester 5  Semester 6 

Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  
MBI307 Biologi Molekular 3(2-1) MBI104  MBI302 Evolusi 2(2-0) - 

MBI309 
Perkembangan 
Tumbuhan 

3(2-1) MBI207 
 

MBI306 Metodologi Penelitian 2(2-0) - 

MBI311 Perkembangan Hewan 3(2-1) MBI209  MBI308 Biologi Laut 3(2-1) MBI213 
MBI313 Fisiologi Mikroba 3(2-1) MBI205  MBI310 Biologi Hutan Tropika 3(2-1) MBI213 
MBI315 Biogeoinformatika 3(2-1) -    Pilihan 10   
MBI317 Rancangan Percobaan 3(2-1) MPA100      

  Pilihan 2       
 

Total 20    Total 20   
   

Semseter 7  Semester 8 

Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  
MKSP02 Kuliah Kerja Nyata 2(0-2) *  MPAPA2 Tugas Akhir 4 (0-4) *** 
MPAPA1 Proposal Penelitian 2(0-2) **  

 Pilihan 5   
MBI403 Biologi Konservasi 3(2-1) MBI213  

   
 

MBIP01 Kuliah Kerja Praktik 3(0-3) -        
  Pilihan 9    

 
  

 

Total 19    Total 9   

*     Lulus  100 SKS. 
**   Lulus atau sedang mengambil ≥ 120 SKS, memiliki IPK ≥ 2,0, jumlah nilai D  10% dari total SKS yang 

telah dicapai, sudah lulus MK wajib yang berkaitan dengan bidang yang diteliti dengan nilai  C+. 
***Telah lulus atau sedang melaksanakan proposal penelitian 
 
 
 
 

Mata kuliah pilihan yang disediakan oleh Prodi Biologi berjumlah 49 buah dengan 

total SKS sebanyak 140 SKS. Mata kuliah pilihan ini disediakan pada dua semester, 

yaitu semester ganjil dan semester genap. Semua mata kuliah pilihan yang 

disediakan pada Prodi Biologi dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Mata kuliah pilihan pada Prodi Biologi 
 

Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil  Mata Kuliah Pilihan Semester Genap 

Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat  Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat 
 

INF505 Bioinformatika 3(2-1) MPA100 
 

MBI502 AMDAL 3(2-1) MBI213 

MBI501 Bahasa Inggris Lanjut**** 2(2-0) - 
 

MBI504 Biologi Lumut 3(2-1) MPA107 

MBI503 Biofisika 2(2-0) MPA107 
 

MBI506 Biologi Paku 3(2-1) MPA107 

MBI505 
Bioteknologi  Tanaman  
Obat 

3(2-1) MBI210 
 

MBI508 Biosistematika Mikroba 3(2-1) MBI313 

MBI507 Ekologi Hewan 3(2-1) MBI213 
 

MBI510 Bioteknologi Hewan 3(2-1) MBI210 

MBI509 Ekologi Serangga 3(2-1) MBI213 
 

MBI512 Entomologi 3(2-1) MPA107 

MBI511 Ekologi Tumbuhan 3(2-1) MBI213 
 

MBI514 Genetika Molekuler 3(2-1) MBI307 

MBI513 Endokrinologi 3(2-1) MBI208 
 

FIS530  Geologi Fisis 2(2-0) - 

MBI515 Etnobotani 3(2-1) MBI202 
 

MBI516 Histoteknik  3(1-2) MBI209 

MBI517 Etologi 3(2-1) MBI213 
 

MBI518 Imunobiologi 3(2-1) MBI208 

MBI519 Fisiologi Lingkungan 3(2-1) MBI213 
 

MBI520 Kimia Organik Bahan Alam 3(2-1) MBI104 

MBI521 Genetika Mikroba 3(2-1) MBI205 
 

MBI522 Kultur Jaringan 3(2-1) MBI210 

MBI523 Ikhtiologi 3(2-1) MBI204 
 

MBI524 Limnologi 3(2-1) MBI213 

MBI525 Klimatologi 2(2-0) - 
 

MBI526 Matematika Dasar II 3(3-0) MPA101 

MBI527 Mikologi 3(2-1) MBI205 
 

MBI528 Mikrobiologi Industri 3(2-1) MBI313 

MBI529 Mikrobiologi Pangan 3(2-1) MBI205 
 

MBI530 Mikrobiologi Kesehatan 3(2-1) MBI205 

MBI531 Orchidologi 3(2-1) MPA107 
 

MBI532 Mikrobiologi Lingkungan 3(2-1) MBI205 

MBI533 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam 

3(2-1) MBI213 
 

MBI534 Mikroteknik Tumbuhan 3(2-1) MBI207 

MBI535 Praktek Biologi Terapan  2(0-2) - 
 

MBI536 Morfometrik Tumbuhan 3(2-1) MBI202 

MBI537 
Teknik Eksplorasi 
Laut**** 

3(2-1) MBI308 
 

MBI538 Nutrisi Tanaman**** 3(2-1) MBI206 

MBI539 Toksikologi 3(2-1) MBI208 
 

MBI540 Ornitologi 3(2-1) MPA107 

   
  

MBI542 Parasitologi 3(2-1) MPA107 

   
  

MBI544 
Pengantar Genetika 
Tumbuhan Hutan Tropis 

3(2-1) MBI203 

   
  

MBI546 Pengendalian Biologis 3(2-1) MPA107 

   
  

MBI548 Reproduksi Hewan 3(2-1) MBI311 

   
  

MBI550 Teknik Analisis Bahan Hayati 3(2-1) MBI104 

   
  

MBI552 
Teknik Koleksi dan Penataan 
Spesimen 

2(0-2) MPA107 

   
  

MBI554 
Teknik Penulisan dan 
Penyajian Karya Ilmiah**** 

2(2-0) - 

Total 59    
Total 81   

Catatan: 
**** tidak boleh ditawarkan 
Mahasiswa Program Studi Biologi dibenarkan untuk mengambil mata kuliah pilihan maksimal 4 SKS pada 
program studi lain di lingkungan Fakultas MIPA Unsyiah. Mata kuliah yang dipilih dapat berupa mata 
kuliah wajib atau mata kuliah pilihan pada kurikulum program studi asal. 
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4.6 DESKRIPSI MATA KULIAH 
 

Mata Kuliah Bahasa Indonesia 

SKS 2 (2-0) 

Kode MKS 101 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran Mahasiswa terampil meggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 
secara lisan, maupun tertulis 

Deskripsi ringkas pendahuluan: hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, sikap berbahasa 
Indonesia, dan bahasa Indonesia ragam ilmu  sebagai wujud ketakwaan  kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai-nilai kehidupan; (2) ejaan: 
pengertian ejaan, fungsi ejaan, Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang meliputi 
pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, penulisan singkatan dan 
akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dan penulisan unsur serapan  
sebagai tanggung jawab pada negara, taat hukum, dan kontribusi kehidupan 
berbangsa; (3) pembentukan kata: afiksasi, reduplikasi, dan komposisi  sebagai 
tanggung  jawab belajar bahasa; (4) diksi: pengertian diksi, prinsip pemilihan kata  
sebagai tanggung  jawab belajar bahasa; (5) kalimat: pengertian kalimat, unsur-
unsur kalimat, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat efektif, dan analisis 
kesalahan kalimat  untuk menunjukkan kerja madiri yang bermutu dan terukur; 
(6) paragraf: pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, unsur-unsur paragraf, 
syarat-syarat paragraf, dan tempat kalimat utama  sebagai  langkah menerapkan 
nilai humaniora sesuai keahlian; (7) penulisan karya ilmiah: pengertian karya 
ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, pemilihan topik, penggunaan bahasa, sistematika 
penyajian, teknik pengutipan dan penyusunan daftar rujukan, bahan dan layout; 
(8) penulisan laporan teknis: pengertian laporan teknis, jenis-jenis laporan teknis, 
tujuan laporan teknis, tahap penulisan laporan teknis, bagian-bagian laporan 
teknis, data dan informasi, daftar pustaka, ilustrasi, perwajahan dan tata letak, 
aspek penalaran, bahasa laporan teknis;  surat dinas  sebagai etika akademik, 
pemikiran logis sistematis dan rasa peduli; (9) penulisan surat dinas: pengertian 
surat dinas, syarat surat dinas, format surat dinas, bagian-bagian surat dinas, jenis-
jenis surat dinas, dan bahasa surat dinas 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Berbagai literatur yang terkait 

 
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

SKS 2 (2-0) 

Kode MKS 103 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran Dapat menganalisis Pancasila sebagai  ideologi bangsa dan dasar Negara Indonesia, 
Fungsi dan Peranan Pancasila serta Implementasi sila-sila Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa,  bernegara dan   bermasyarakat. 2). Dapat menganalisis  
konsep  warga negara, orang asing dan kewarganegaraan Republik Indonesia, 
konsep hak dan kewajiban warga negara dalam praktik kehidupan dalam 
kaitannya dengan hubungan negara dan warganegara dalam organisasi negara,  
Hak Azasi Manusia (HAM) dalam konteks Indonesia, konsep dan praktik demokrasi 
dalam kehidupan bernegara. 3) Menganalisis konsep dan wujud wawasan 
kebangsaan Indonesia, konsep dasar konflik dan manajemen konflik dalam 
konteks ketahanan nasional, karakteristik Potitik  dan Strategi Nasional,  
penetapan kebijakan politik dan Strategi Nasional untuk menentukan skala 
Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia 

Deskripsi ringkas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu matakuliah 
universitas  bidang Pengembangan Kepribadian (MPK) yang bertujuan untuk 
mengembangkan sikap, perilaku, pola pikir, wawasan, pengetahuan, dan 
keterampilan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia secara komprehensif dan 
integral  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu mata kuliah 
berisikan hakikat Pendidikan Pancasila sebagai  ideologi bangsa dan dasar Negara 
Indonesia, Fungsi dan Peranan Pancasila serta Implementasi sila-sila Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa,  bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah konsep tentang  warga negara dan 
kewarganegaraan, hubungan negara dengan warganegara, hak-hak dan kewajiban 
yang melekat pada warga negara, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dalam 
memahami dan memecahkan berbagai permasalahan bangsa dengan 
mengembangkan budaya yang demokratis,  bertanggungjawab, toleran, dan 
bermoral dalam keragaman masyarakat dan budaya Indonesia yang  multikultural, 
memiliki sikap dan komitmen anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), memiliki 
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sikap loyal terhadap ideologi dan konstitusi negara, serta memiliki komitmen 
terhadap ketahanan nasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonsia. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Berbagai literatur yang terkait 

 
Mata Kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 

SKS 2 (2-0) 

Kode MKS 104 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjadi ilmuwan dan 
professional yang berpikir kritis, kreatif, sistemik dan ilmiah, berwawasan 
luas, etis, memiliki kepekaan dan empati sosial, bersikap demikratis, 
berkeadaban serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah 
sosial dan budaya secara arif. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) adalah salah satu  dari mata 
kuliah kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) di 
perguruan tinggi . Visi kelompok MBB di perguruan tinggi merupakan sumber 
nilai dan pedoman bagi penyelenggaraaan program studi guna mengantarkan 
mahasiswa  memantapkan: kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup 
bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Misi kelompok MBB di perguruan tinggi 
membantu menumbuhkembangkan: daya kritis, daya kreatif, apresiasi, dan 
kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi 
memantapkan kepribadiaannya sebagi bekal hidup bermasyarakat selaku 
individu dan mahluk sosial yang: (a) bersifat demokratis, berkeadaban, dan 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bermartabat serta peduli terhadap 
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, (b) memiliki 
kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni, dan (c) ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya 
dan lingkungan hidup secara arif. Matakuliah ISBD mengetengahkan 
pengetahuan dasar tentang konsep-konsep manusia, konsep-konsep 
kebudayaan, konsep-konsep sosiologi, konsep-konsep nilai, moral, dan 
hukum, dan konsep-konsep sains, teknoloi, seni, dan lingkungan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Berbagai literatur yang terkait 

 
Mata Kuliah Pendidikan Agama 

SKS 2 (2-0) 

Kode MKS 105 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran Mahaisiswa memiliki dan menerapkan sikap (sesuai SK Rektor 582/2009): 
1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 
2. Akhlakul Karimah 
3. Berpikir filosofis, rasional, demokratis dan dinamis 
4. Berpandangan luas 
5. Menjunjung tinggi HAM dan kesetaraan gender 
6. Ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka 

pemanfaatan IPTEK  dan seni  

Deskripsi ringkas Mata kuliah Pendidikan Agama dimaksudkan untuk memperkuat iman dan taqwa 
kepada Allah SWT, memperluas wawasan hidup beragama, mengamalkan ajaran 
agama islam, berperilaku sesuai tuntukan akhlakul karimah, dalam kehidupan 
pribadi, bermasyarakat dan bernegara, serta menjadi landasan nilai, moral dan 
motivasi dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni serta keahlian yang 
ditekuni.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Berbagai literatur yang terkait 

 
Mata Kuliah Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan 

SKS 2 (2-0) 

Kode MKS 106 

Prasyarat - 
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Capaian Pembelajaran Pada akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu: 1) memahami prinsip-
prinsip dasar dan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, 2) mampu 
memahami dasar teori analisis risiko bencana, 3) mampu menganalisis suatu kasus 
bencana dari berbagai perspektif keilmuan (multidisiplin), dan 4) memahami 
keterkaitan antara bencana dan lingkungan  

Deskripsi ringkas Mata kuliah yang diajarkan bertujuan untuk memberikan kepada mahasiswa 
wawasan dan pengenalan akan prinsip-prinsip dasar pengurangan risiko bencana 
dan keterkaitannya dengan kondisi lingkungan di suatu wilayah yang berpotensi 
bencana. Fokus utama dalam materi kuliah adalah pemahaman tentang elemen-
elemen penting dari pengurangan risiko bencana yang harus diperhitungkan 
dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan pada daerah yang rawan 
bencana (bisa berfokus kepada bencana yang paling dominan) dan/atau 
mengalami kerusakan lingkungan (termasuk di dalamnya isu perubahan iklim).  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Berbagai literatur yang terkait 

 
Mata Kuliah Bahasa Inggris 

SKS 2 (2-0) 

Kode MKS 201 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran DapatmemahamikonsepdantujuanTOEFL terutamadalamtigakeahlian skill 
“listening, structure danreading”. 2) Dapatmengevaluasikonsep “restatement and 
negatives, inference, detail information, implicit and explicit meaning” dalam 
“ListeningTOEFL” 3) dapatmemahamigagasanutama “Subjects and Verbs,Present 
and Past Participle, parallel, verb forms ” dalam “structureTOEFL” 4). 
Dapatmenganalisisprinsip “main idea, stated and unstated detail, implied meaning” 
dalam “reading TOEFL”. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini diberikan kepadaseluruh mahasiswa baru di Universitas Syiah 
Kuala untuk memahamidanmemperkenalkankonsep TOEFL terbagi ke dalam tiga 
skill “Listening, Structure dan Reading”. Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah 
ini bersinergi dengan penilaian UP3BI UNSYIAH. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Berbagai literatur yang terkait 

 
Mata Kuliah Pengantar Statistika 

SKS 3 (2-1) 

Kode MPA 100 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok , serta mengerti penggunaan 
metode statistika dalam penelitian dengan menggunakan perangkat lunak 
Statistika 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Mampu menjelaskan konsep teoritis dan prinsip-prinsip pkok statistika 
dengan benar dan baik,  

2. Mampu menggunakan prinsip stastistika deskriptif  yang tepat dalam 
menjelaskan data 

3. Mampu menggunakan prinsip stastistika inferensia  untuk pendugaan 
parameter statistika 

4.  Mampu menggunakan metode stastistika yang tepat untuk pengujian 
hipotesis 

5. Mampu menggunakan perangkat lunak statistika Excel, SPSS, dan R 

Deskripsi ringkas Mata kuliah Statistika dasar memberikan dasar-dasar pemahaman serta metode 
kualitatatif dan kuantitatif yang mengacu kepada materi bidang ilmu statistika. 
Materi perkuliahan meliputi statistika deskriptif dan inferensia. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Introductory Statistitics 3rd Edition; Ross, Sheldon M; Elsevier, Academic 
Press 2010. 

2. Introductory Statistics 9th edition;  Neill A Weiss; Pearson Education, Inc. 2012 

 
Mata Kuliah Pengantar Kalkulus 

SKS 3 (3-0) 

Kode MPA 101 

Prasyarat - 
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Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Mendefinsikan beberapa konsep, rumus dan metode penalaran dalam rangka 
pemenuhan ketrampilan teknis dengan mengedepankan berfikir logis, 
sistematis dan kreatif.  

2. Mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman 
prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, 
penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal sehingga dapat 
mengkomunikasikan hasil pemikiran dan pekerjaan dengan baik . 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Dapat mendefinsikan dan menggunakan konsep, rumus, metode dan 
penalaran dasar-dasar matematika. 

2. Dapat menyelesaikan permasalahan matematika sederhana secara logis, 
sistematis dan kreatif serta bersikap kritis 

3. Dapat men-generali-sasi konsep matematika sederhana untuk diaplikasikan 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini terdiri atas dua dua topik : Pre Kalkulus dan Kalkulus. Topik Pre 
Kalkulus meliputi aturan pangkat, akar, logaritma, menggunakan rumus jumlah 
dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menentukan persamaan kuadrat baru, 
menentukan sisa pembagian atau hasil bagi, operasi pecahan. Sementara itu pada 
topik Kalkulus dibahas Sistem Bilangan Real, Fungsi, baik fungsi aljabar maupun 
fungsi transenden, Limit, Turunan dan Penggunaan Turunan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Purcell dan Varberg, Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid I, edisi 9, Erlangga, 
Jakarta, 2005. 

2. J. Stewart, L. Redlin, S. Watson, Precalculus: Mathematics for Calculus, 3rd 
edition, Brooks/Cole Publishing Co., 1998. 

3. Charles P. McKeague, Basic College Mathematics, 3rd edition,  Brooks/Cole, 
Cengage Learning, USA, 2011 

 
Mata Kuliah Pengantar Fisika 

SKS 3 (2-1) 

Kode MPA 103 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa 
2) Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 
sesuai dengan bidang keahliannya 

3) Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan 
hasil observasi dan eksperimen 

4) Menguasai konsep teoretis dan prinsip-prinsip  pokok  fisika klasik dan 
kuantum 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1) Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar fisika 
2) Mampu menjelaskan fenomena alam (dalam kehidupan sehari-hari) 

berdasarkan konsep-konsep fisika,  
3) Mampu mengaplikasikan konsepdasar fisika untuk penguasaan ilmu yang 

lebih lanjut,            
4) Membangunkeahlianberpikirkritis dan logis 

Deskripsi ringkas Mata kuliah Pengantar Fisika mengajarkan tentang konsep atau  hukum fisika yang 
berlaku di alam. Secara garis besar materi mata kuliah ini mencakup  Besaran dan 
Satuan,  Pengukuran, Gerak Lurus, Gerak Melingkar, Gaya dan Tekanan, Hukum 
Newton I (Kesetimbangan), Hukum Newton II dan Hukum Newton III, , Momentum, 
Usaha dan Energi, Dasar-dasar Mekanika Fluida,Getaran danGelombang. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Young and Freedman, 2002, Sears dan Zemansky Fisika Universitas niversity 
Jilid 1, 10th Edition, Erlangga, Jakarta. 

2. Walker, J. ,2010, Halliday and Resnik’s Fundamentals of  Physics, 9th Edition, 
Wiley, Danvers 

 
Mata Kuliah Pengantar Kimia 

SKS 3 (2-1) 

Kode MPA 105 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan oleh sikap, akhlaq, 
dan tingkah laku.  

2. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori 
utama dan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan 
bidang keilmuan Kimia. 
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3. Terampil dalam menangani bahan kimia secara aman, termasuk memahami 
sifat fisik, kimia dan bahaya spesifik yang mungkin timbul akibat 
penggunaannya. 

4. Terampil  mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah 
melalui pendekatan teoritis dan eksperimental dengan atau tanpa bantuan 
bahan kimia atau  peralatan modern. 

5. Mampu melakukan perhitungan kimia, termasuk analisis kesalahan dan 
estimasi ketidak pastian. 

6. Menguasai konsep teoretis struktur, sifat,dan perubahannya  baik   pada energi 
maupun kinetiknya, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, 
sintesis bahan kimia mikromolekul dan terapannya. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Mampu menguasai dan memahami materi dan perubahan, struktur atom, 
massa atom dan molekul, sistem periodik, ikatan kimia, orbital molekul. 

2. Mampu menguasai dan memahami serta dapat menghitung yang terkait 
dengan stokiometri, kesetimbangan kimia dan konsentrasi larutan. 

Deskripsi ringkas Matakuliah kimia dasar mempelajari tentang sifat-sifat materi dan perubahannya, 
struktur atom dan struktur molekul, sistem periodik serta sifat keperiodikannya, 
perhitungan-perhitungan stoikiometri, ikatan kimia, kesetimbangan kimia dan 
larutan serta perhitungan tentang konsentrasi. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Chang, R., and Overby, J., 2011. General Chemistry: The Essential Concepts, Sixth 

Edition, McGraw-Hill Education. 

2. Hill, J. W., Petrucci, R.H., McCreary, T. W., Perry, S. S., 2005, General Chemistry 

(4th Edition) 4th Edition. Pearson Prentice Hill, NJ 

3. Buku-buku lain yang terkait dengan dasar-dasar ilmu kimia, baik dari buku 

teks, maupun dari e-book. 

 
Mata Kuliah Pengantar Biologi 

SKS 3 (2-1) 

Kode MPA 107 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasarBiologi 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1) Menjelaskan tentang studi ilmiah biologi, ruang lingkup biologi, sel dan 
genetika, struktur dan bio sistematika makhluk hidup serta ekologi dan 
aplikasi biologi dalam kehidupan 

2) Memiliki keterampilan (menyiapkan, menangani) laboratorium 
3) Memilikikemampuankerjasamadalamtim 

Deskripsi ringkas Mata kuliah pengantar Biologi ini mengajarkan tentang konsep dan dasar biologi. 
Secara garis besar materi mata kuliah ini mempelajari tentang proses dan metode 
ilmiah kehidupan, ruang lingkup biologi, mempelajari struktur dan fungsisel, 
reproduksi sel, respirasi dan foto sintesis. Mempelajari tentang genetika, baik 
klasik maupun modern, struktur dan fungsi organ tumbuhan, hewan, bio sistematik 
makhluk hidup, ekologi serta aplikasi biologi di kehidupan. 
 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Struktur Tumbuhan (MBI 207)  
Struktur Hewan (MBI 209)  
Mikrobiologi Dasar (MBI 205)  
Genetika (MBI 203)  
Dasar-Dasar Ekologi (MBI 213) 
Biosistematika Tumbuhan (MBI202)  
Biosistematika Hewan (MBI204) 
Fisiologi Tumbuhan (MBI206)  
Biofisika (MBI501)  
Orchidologi (MBI529)  
Biologi Lumut (MBI504)  
Biologi Paku (MBI506)  
Entomologi (MBI512)  
Ornitologi (MBI536)  
Parasitologi (MBI538)  
Pengendalian Biologis (MBI542)  
Teknik Koleksi dan Penataan Spesimen (MBI548) 

Buku Acuan Campbell, N.A,.  J.B.Reece, L.A. Urry, M.L. Cain,  S.A. Wasserman, P.V. Minorsky and 

R.B. Jackson. 2008. Biology. Eighth Edition. Pearson Education Inc, California. USA 

 
Mata Kuliah Kewirausahaan 

SKS 2 (2-0) 
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Kode MPA 300 

Prasyarat - 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Bertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa yang ditunjukkan oleh sikap, akhlaq, 
dan tingkah laku.  

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 
tugasnya 

3. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 
terhadap masyarakat dan lingkungannya serta keberlangsungan kehidupan 
makhluk hidup lain. 

4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

5. Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan keahlian 
secara mandiri. 

6. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori 
utama Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan 
bidang MIPA. 

7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
keilmuan sesuai dengan keahliannya. 

9. Menguasai konsep teoretis sesuai bidang yang ditekuninya. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Menguasai dan Mampu menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen pada Dunia 
Usaha/Dunia Industri (DU/DI), mampu menguraikan arti, prinsip dan klasifikasi 
wirausaha serta mengimplementasikannya untuk berwirausaha dan bekerja 
efektif baik individual maupun tim multidisiplin atau multibudaya dalam 
merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks 
bidang MIPA. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan fungsi manajemen serta kajian 
yang terkait yang diimplementasikan di bidang industri. Mata kuliah ini membahas 
pula arti, prinsip, dan klasifikasi wirausaha serta berbagai kajian terkait 
kewirausahaan.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Amirullah Haris Budiyono. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha 

Ilmu  

2. Buchari Alma. 2000. Kewirausahaan. Bandung: CV Alfabeta  

3. Geoffrey G. Meredith. Kewirausahaan, Teori danPraktek. Jakarta: PT. 

Pustaka Binaman Pressindo.  

4. H. Malayu S.P. Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: 

PT. Bumi Aksara  

5. H. Malayu S.P. Hasibuan. 2007. Organisasi & Motivasi. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara  

 
Mata Kuliah Proposal Penelitian 

SKS 2 (0-2) 

Kode MPAPA1 

Prasyarat 1. Sudah menyelesaikan beban kredit matakuliah 120 SKS 
2. Memiliki IPK >=2,0 
3. Nilai D tidak lebih 10% dari total SKS yang telah dicapai 
4. Sudah mengambil matakuliah wajib yang terkait dengan bidang yang diteliti 

dengan nilai sekurang-kurangnya C+ 
5. Memenuhi ketentuan lain yang disyaratkan oleh Program Studi/Jurusan. 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Bertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa yang ditunjukkan oleh sikap, akhlaq, 
dan tingkah laku.  

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 
tugasnya 

3. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 
terhadap masyarakat dan lingkungannya serta keberlangsungan kehidupan 
makhluk hidup lain. 

4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

5. Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan keahlian 
secara mandiri. 
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6. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori 
utama Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan 
bidang MIPA. 

7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
keilmuan sesuai dengan keahliannya. 

9. Menguasai konsep teoretis sesuai bidang yang ditekuninya.  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Mampu melakukan penelusuran literature yang terkait dengan proposal 
penelitian. 

2. Menyusun rencana penelitian secara tertulis dalam bentuk proposal ilmiah. 
3. Mempresentasikan rencana penelitian dan menjelaskan latarbelakang, dasar 

teori dan pemilihan metode penelitian dalam suatu seminar proposal 
penelitian. 

Deskripsi ringkas Proposal penelitian adalah matakuliah yang mengintegrasikan antara kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotorik yang ditulis dalam bentuk proposal penelitian 
dan akan dilakukan pada matakuliah tugas akhir sesuai dengan bidang ilmu yang 
ditekuni. Kegiatan utama pada proposal penelitian adalah rencana penelitian yang 
ditulis sesuai buku panduan tugas akhir dan kuliah kerja praktik, FMIPA, Unsyiah 
yang selanjutnya dipresentasikan di hadapan mahasiswa dan tim penguji.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Buku-buku yang terkait 

 
Mata Kuliah Tugas Akhir 

SKS 4 (0-4) 

Kode MPA P04 

Prasyarat 6. Sudah menyelesaikan beban kredit matakuliah 120 SKS 
7. Memiliki IPK >=2,0 
8. Nilai D tidak lebih 10% dari total SKS yang telah dicapai 
9. Sudah mengambil matakuliah wajib yang terkait dengan bidang yang diteliti 

dengan nilai sekurang-kurangnya C+ 
10. Memenuhi ketentuan lain yang disyaratkan oleh Program Studi/Jurusan. 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Bertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa yang ditunjukkan oleh sikap, akhlaq, 
dan tingkah laku.  

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan 
tugasnya 

3. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi 
terhadap masyarakat dan lingkungannya serta keberlangsungan kehidupan 
makhluk hidup lain. 

4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

5. Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan keahlian 
secara mandiri. 

6. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori 
utama Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan 
bidang MIPA. 

7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
keilmuan sesuai dengan keahliannya. 

9. Menguasai konsep teoretis sesuai bidang yang ditekuninya. 
10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
11. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik didalam maupun diluar lembaga. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Mampu melakukan penelitian sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang dipelajari selama perkuliahan dan sesuai dengan kaedah ilmiah. 

2. Mempresentasikan dan menjelaskan hasil penelitian secara lisan. 
3. Membuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan kaedah 

ilmiah. 

Deskripsi ringkas Tugas akhir adalah matakuliah yang mengintegrasikan antara kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotorik yang ditulis dalam bentuk laporan penelitian 
berdasarkan proposal penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. 
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Kegiatan utama pada matakuliah tugas akhir adalah pelaksanaandan laporan 
penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Hasil penelitian 
dipresentasikan dalam forum seminar peer atau kelompok bidang ilmu dan juga 
presentasikan dalam ujian komprehensif di hadapan tim penguji.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Buku-buku yang terkait 

 
Mata Kuliah Biokimia 
SKS 4 (3-1) 
Kode MBI104 
Prasyarat  
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep  air dan buffer; anabolisme, katabolisme; struktur & fungsi 
asam amino, protein, enzim, dan metabolismenya;  struktur& fungsi 
monosakarida, poliskarida, dan metabolismenya; lipida dan metabolismenya; 
Asam nukleat & metabolosmenya, hormon, vitamin & mineral. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1.          Pendahuluan: Anabolisme & Katabolisme,     
2.         Air dan buffer;  
3.         Struktur & fungsi asam amino,  
protein, enzim, dan metabolismenya;   
4.         Struktur& fungsi monosakarida, poliskarida, dan  
metabolismenya; 
5.         Struktur& fungsi  lipida dan metabolismenya; 
6.          Struktur& fungsi  Asam nukleat & metabolosmenya,  
7.         Hormon, vitamin & mineral. 

Deskripsi ringkas Pendahuluan: Anabolisme & Katabolisme,    air dan buffer; struktur & fungsi 
asam amino, protein, enzim, dan metabolismenya;  struktur& fungsi 
monosakarida, poliskarida, dan metabolismenya; lipida dan metabolismenya; 
Asam nukleat & metabolosmenya, hormon, vitamin & mineral. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Biologi Molekular (MBI307) 
Teknik Analisis Bahan Hayati (MBI546) 

Buku Acuan 1. Christopher K. Mathew and K. E. van Holde,2008.  Biochemistry, The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, San Fransisco. 

2. David L. Nelson and Michael M. Cox, Lehninger. 1998. Principles of 
Biochemistry, Fourth Edition, University of Wisconsin, Madison. 

 
Mata Kuliah Biologi  Sel 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI106 
Prasyarat - 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep struktur dan fungsi membran dan dinding sel; struktur dan 
fungsi sistem endomembran: Nukleus, RE, badan Golgi, lisosom, peroksisom, 
vakuola; konversi energi: mitokondria dan kloroplas, sitoskelet dan motilitas 
sel; siklus sel, pembelahan sel dan apoptosis; interaksi antar sel-dengan sel 
dan sel dengan matriks ekstraselular; komunikasi inter dan ekstraselular; 
aplikasi dan teknik analisis 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1.         Sel prokariot, eukariot dan virus; 
2.         Struktur dan fungsi membran sel dan dinding sel yang melibatkan 

pula transport aktif, pasif dan regulasi tekanan osmosis sel.; 
3.         Sistem endomembran: Nukleus, RE, badan Golgi, lisosom, 

endosome, vesikula, vakuola dan proses-proses yang terjadi di 
dalamnya; 

4.          Konversi energi dalam sel dan dalam mitokondria dan kloroplas; 
5.         Nukleus, kromosom; 
6.          Sitoskeleton dan motilitas sel;  
7.         Siklus dan pembelahan sel;  
8.         Interaksi antar sel-dengan sel dan sel dengan matriks ekstraselular;  
9.         Komunikasi antara sel dengan lingkungannya;  
10.     Aplikasi dan teknik analisis 

Deskripsi ringkas Pendahuluan; struktur dan fungsi membran dan dinding sel; struktur dan 
fungsi sistem endomembran: Nukleus, RE, badan Golgi, lisosom, peroksisom, 
vakuola; konversi energi: mitokondria dan kloroplas, sitoskelet dan motilitas 
sel; siklus sel, pembelahan sel dan apoptosis; interaksi antar sel-dengan sel 
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dan sel dengan matriks ekstraselular; komunikasi inter dan ekstraselular; 
aplikasi dan teknik analisis. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya Pengantar Bioteknologi (MBI210) 
Buku Acuan 1.   Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. and Watson, J.D.  2008.  

Molecular Biology of The Cell, 5th Ed. 
2.   Karp, Gerald.  2008. Cell and Molecular Biology: Concepts and 

Experiments. John Wiley and Sons, Inc. 5th Ed. 

 
 

Mata Kuliah Struktur Tumbuhan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI207 
Prasyarat Pengantar Biologi (MBI 107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

(1).  Menjelaskan konsep-konsep dasar struktur tumbuhan, terutama 
tumbuhan tingkat tinggi, 
(2).  Memahami korelasi antara struktur mikroskopis dengan struktur 

morfologi tumbuhan tingkat tinggi,  
(3).  Mengaplikasikan konsep dan teori yang diajarkan pada praktikum yang 
dikorelasikan.  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mahasiswa mampu memahami dengan baik struktur umum tumbuhan tinggi, 
mulai dari tingkat sel hingga organ. Pemahaman struktur yang baik akan 
sangat membantu pemahaman fungsi-fungsi fisiologis dan perkembangan 
tumbuhan (terutama tumbuhan tinggi). 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini akan membahas tentang struktur umum tumbuhan tinggi, 
dimulai dari pemantapan pembahasan mengenai sel tumbuhan yang 
dilanjutkan dengan pembahasan tingkat jaringan yaitu: jaringan meristem, 
jaringan dasar, jaringan pembuluh, dan jaringan dermal serta pembahasan 
tentang struktur sekresi (dalam dan luar). Selanjutnya dalam mata kuliah ini 
akan membahas tentang organ tumbuhan dimulai dari organ vegetatif (akar, 
batang, dan daun) beserta modifikasinya yang dilanjutkan dengan 
pembahasan mengenai organ generatif (bunga, buah, dan biji). 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Fisiologi Tumbuhan (MBI 206) 

Perkembangan Tumbuhan (MBI309) 

Mikroteknik Tumbuhan (MBI530) 

Buku Acuan 1. Rudall, P. J., 2007. Anatomy of Flowering Plant, an introduction to 

structure and development. Cambrige University Press. USA. 

2. Fahn. A. 1990. Plant Anatomy. 4th ed. Pergamon Press. Oxford 

3. Suradinata, T. 1997. Struktur Tumbuhan. Penerbit Angkasa, Bandung  

4. Hidayat, E.B. 1995. Anatomi Tumbuhan Berbiji. ITB. Bandung 

 
Mata Kuliah Struktur Hewan 
SKS 3 (2-1) 

Kode MBI209 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA 107) 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dan 

membedakan jaringan-jaringan di tubuh hewan, dan mengelompokkannya 

kedalam sistem tubuh hewan serta menunjukkan hubungan antara struktur dan 

fungsinya.   

Capaian Pembelajaran Mata 
Kuliah 

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa mampu: 

(1).  Menjelaskan pengertian tentang jaringan, empat macam jaringan serta 

masing-masing karakteristik, letak, fungsi dan struktur sel, dan struktur 

khusus masing-masing jaringan hewan. 

(2).  Membandingkan berbagai karakteristik, letak, fungsi dan struktur khusus 

masing-masing organ hewan vertebrata 

(3).  Mengaplikasikan konsep dasar struktur tubuh hewan vertebrata untuk 

penguasaan ilmu yang lebih lanjut,            

(4).  Membangun keahlian berpikir kritis dan logis. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pemahaman struktur  makroskopis dan 

mikroskopis hewan vertebrata. Pengertian struktur, jaringan dan sistem tubuh 

hewan, sistem integument, sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah 
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dan limfe,  sistem dan kelenjar pencernaan, sistem pernafasan,  sistem 

urogenitalia, sistem reproduksi, sistem saraf, dan sistem endokrin. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Fisiologi Hewan (MBI 208) 
Perkembangan Hewan (MBI311) 
Histoteknik (MBI516) 

Buku Acuan 1.Kent, G.C. and K.C. Robert. 2000. Comparative Anatomy of Vertebrate. 9ed . Mc. 

Graw Hill Science. 

2.Dellmann, H.D. 1993.  Textbook of Veterinary Histology. 4th Edition. Lea &  

Febiger.  Philadelphia. 

3. Junqueira, L.C. dan J. Carneiro. 1995. Histologi Dasar. Edisi 3. Terjemahan 

dari Basic Histology oleh A. Dharma, EGC, Jakarta. 

4. A.W. Rogers. 1989. Textbook of Anatomy. Churchill Livingstone. 

 
Mata Kuliah Genetika 
SKS 4 (3-1) 
Kode MBI203 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep dasar hukum Mendel 1 dan 2 serta konsep lanjut hukum 
Mendel; teori kromosom; pautan, rekombinan dan pemetaan gen pada 
kromosom; apa itu gen dan bagaimana kerja gen; genom ; bagaimana gen 
diatur pada prokariot. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Mempelajari prinsip dasar bagaimana sifat diturunkan melalui 

konsep hukum Mendel dan Extension Mendel;  

2. Teori kromosom : mitosis, meiosis, pautan, rekombinan, dan 

pemetaan gen pada kromosom;  

3. Apa gene dan bagaimana gen :  DNA sebagai material genetik, model 

DNA, informasi DNA, replikasi DNA, mutasi gen, ekspresi gen-

transkripsi dan translasi;   

4. Genome : kloning DNA; Bagaimana gen diatur : regulasi gen di 

prokariot, konsep operon 

Deskripsi ringkas Genetika mempelajari prinsip dasar dari konsep dasar hukum Mendel 1 dan 2 
serta konsep lanjut hukum Mendel; teori kromosom; pautan, rekombinan dan 
pemetaan gen pada kromosom; apa itu gen dan bagaimana kerja gen; genom ; 
bagaimana gen diatur pada prokariot. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Pengantar Genetika Tumbuhan Hutan Tropis (MBI540) 

Buku Acuan 1. Hartwell LH., Leroy H., Michael L.Goldberg; Ann E.R; Lee M.S., Ruth C. V. 

2011. Genetics. From Genes to Genomes. Mc Graw Hill. 

2. Hartl DL., Elizabeth WJ., 1998. Genetics. Principles and Analysis. Jones 

and Bartlett Publishers 

3. Zairin Thomy, 2014. Dasar-Dasar Sains Genetika. Syiah Kuala 

University Press. 

 
Mata Kuliah Mikrobiologi Dasar 
SKS 4 (3-1) 
Kode MBI205 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mahasiswa menguasai dunia mikroba dan perannya dalam kehidupan 
makhluk hidup terutama manusia dan lingkungan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskanruang lingkup mikrobiologi meliputi sejarah dan struktur 

mikroba 

2. Menjelaskan nutrisi mikroba, pertumbuhan dan pengendaliannya 

3. Menjelaskan keragaman mikroba, serta pentingnya berbagai kelompok 

utama mikroorganisme bagi dunia kesehatan, pangan, industri dan 

lingkungan 

4. Memiliki keterampilan laboratorium 

5. Memiliki kemampuan kerjasama dan berfikir kritis 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini membahas mengenai dunia mikroba yang meliputi sejarah, 
struktur  dan fungsinya,  nutrisi mikroba dan pengendaliannya, metabolisme 
dan genetikanya, serta keragaman mikroba. 
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Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Fisiologi Mikroba (MBI313) 

Genetika Mikroba (MBI519)  

Mikrobiologi Kesehatan (MBI526) 

Mikrobiologi Lingkungan (MBI528) 

Buku Acuan 1. Madigan, M.T., Martinko, J.M., and Parker, J. 2000. Brock Biology of 

Microorganism. Prentice Hall, New Jersey  

2. Prescott, L.M., Harley, J.P, and Klein, D.A. 2002. Microbiology, Fifth 

Edition. Mc Graw-Hill Companies, Inc. 

3. Yuwono, T. 2005. Biologi Molekuler. Penerbit Erlangga, Jakarta. 

 
Mata Kuliah Dasar-Dasar Ekologi 
SKS 4 (3-1) 
Kode MBI213 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Menguasai konsep interaksi timbal balik antara organisme dengan 

lingkungannya pada tingkat organisme, populasi, komunitas dan 

ekosistem dan permasalahan lingkungan 

2. Mampu menganalisis keterkaitan antara komponen biotik dengan abiotik 

dalam bentuk daur materi dan aliran energi dalam sebuah ekosistem 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Menguasai azas dan konsep dasar kajian ekologi, mengklasifikasi pola-pola 
hubungan yang terbentuk dalam interaksi organisme dan lingkungannya, 
mengkategorikan karakteristik organisme dan pola interaksinya pada 
berbagai habitat pada tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem, 
menghubungkan siklus, pola, serta aliran energi dan dinamikanya dengan 
strategi hidup dan kemampuan adaptasi organisme serta mampu 
mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan dan mencoba merumuskan 
pendekatan pemecahan masalah lingkungan 

Deskripsi ringkas Mata Kuliah Dasar-Dasar Ekologi akan memberikan dasar-dasar pemahaman 
tentang konsep ekologi sebagai bagian dari konsep menyeluruh tentang 
Biologi. Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman tentang interaksi 
organisme dengan lingkungannya dan pola adaptasi yang terbentuk pada 
tingkatan populasi, komunitas, dan ekosistem, yang berkaitan dengan 
fluktuasi kondisi lingkungan dan sebaran sumberdaya lingkungan di biosfer 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Biologi Konservasi (MBI403) 
Ekologi Hewan (MBI505) 
Ekologi Serangga (MBI507) 
Ekologi Tumbuhan (MBI509) 
Etologi (MBI515) 
Fisiologi Lingkungan (MBI517) 
Pengelolaan Sumber Daya Alam (MBI531) 
AMDAL (MBI502) 
Limnologi (MBI522) 

Buku Acuan 1. Campbell, N.A.,  J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minor 

Sky, R.B. Jackson (2010) Biologi  edisi 8 (Terjemahan), Erlangga, Bandung 

Jilid 3 

2. Odum, E.P. 1983. Basic Ecology, Saunders, Philadelphia 

3. Kimmins, J.P. 1997. Forest Ecology. Macmillan Publishing Company. New 

York. 

 
Mata Kuliah Fisiologi Tumbuhan 
SKS 4 (3-1) 
Kode MBI206 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Struktur sel tumbuhan; angkutan air dan senyawa terlarut; translokasi gula; 
nutrien mineral; asimilasi nutrien mineral; fotosintesis; respirasi seluler; 
metabolisme lemak; enzim; fisiologi perkembangan tumbuhan dan 
pengaturannya.  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1. struktur dasar organel sampai sel;  
2. berbagai proses angkutan air dan senyawa terlarut dalam floem, xilem 

dan melalui membran sel;  

http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
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3. translokasi gula dari sumber ke tempat penyimpanan;  
4. peran dari nutrien mineral dan gejala yang ditimbulkan akibat 

kekurangannya; 
5.  asimilasi beberapa nutrien mineral terutama nitrogen dan sulfur;  
6. mekanisme proses fotosintesis yang meliputi reaksi cahaya dan reduksi 

karbondioksida;  
7. respirasi sel untuk membebaskan energi yang tersimpan dalan 

senyawa berkarbon;  
8. metabolisme lemak yang mengarah pada akumulasi lemak dan minyak;  
9. klasifikasi enzim dan perannya dalam metabolisme tumbuhan;  
10. proses-proses metabolisme dalam perkembangan tumbuhan dari mulai 

embriogenesis, fase vegetatif sampai fase reproduktif; 
11. pengendalian perkembangan tumbuhan yang meliputi kontrol genetik, 

hormon tumbuhan dan faktor lingkungan 
Deskripsi ringkas Uraian singkat tentang struktur dasar organel sampai sel; berbagai proses 

angkutan air dan senyawa terlarut dalam floem, xilem dan melalui membran 
sel; translokasi gula dari sumber ke tempat penyimpanan; peran dari nutrien 
mineral dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangannya; asimilasi 
beberapa nutrien mineral terutama nitrogen dan sulfur; mekanisme proses 
fotosintesis yang meliputi reaksi cahaya dan reduksi karbondioksida; 
respirasi sel untuk membebaskan energi yang tersimpan dalan senyawa 
berkarbon; metabolisme lemak yang mengarah pada akumulasi lemak dan 
minyak; klasifikasi enzim dan perannya dalam metabolisme tumbuhan; 
proses-proses metabolisme dalam perkembangan tumbuhan dari mulai 
embriogenesis, fase vegetatif sampai fase reproduktif; pengendalian 
perkembangan tumbuhan yang meliputi kontrol genetik, hormon tumbuhan 
dan faktor lingkungan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Nutrisi Tanaman (MBI534) 

Buku Acuan 1). Salisbury, F.B. & Ross, C.W. 1992. Plant Physiology. 4th ed. Wadsworth 
Publ. Co. Belmont, California. 

2). Taiz, L. & Zeiger, E. 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sinaueer Ass, Inc., Publ. 
Sunderland, Massachusetts  

3). Hopkins, W.G. & Huner, N.P.A. 2004. Introduction to Plant Physiology 3rd 
ed. John Wiley & Sons, Inc.  

 
Mata Kuliah Fisiologi Hewan 
SKS 4 (3-1) 
Kode MBI208 
Prasyarat Struktur Hewan (MBI209) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Memahami proses fisiologi yang terjadi di dalam tubuh hewan yang 
melibatkan semua organ di dalam tubuh manusia 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskan proses yang terjadi pada tubuh hewan baik pada tingkat 

sel maupun individu, 

2.Menjelaskan mekanisme fisiologi meliputi : fisiologi sel, nutrisi dan 

pencernaan, metabolisme, darah dan peredarannya, imunitas, 

pernafasan, osmoregulasi, ekskresi, saraf (respon dan koordinasi), 

indra, gerak dan lokomosi, reproduksi. 

3. Mampu berfikir kritis dan logis dalam memecahkan masalah yang 

terkait dengan fisiologis tubuh hewan. 

Deskripsi ringkas Matakuliah Fisiologi hewan mengajarkan tentang semua mekanisme fisiologi 
yang terjadi pada tubuh hewan meliputi fisiologi tingkat seluler dan 
mekanisme kerja organ dan sistem organ yang ada pada tubuh hewan, 
mekanisme fisiologi meliputi : fisiologi sel, nutrisi dan pencernaan, 
metabolisme, darah dan peredarannya, imunitas, pernafasan, 
osmoregulasi, ekskresi, saraf (respon dan koordinasi), indra, gerak dan 
lokomosi, dan reproduksi. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Endokrinologi (MBI511) 
Toksikologi (MBI535) 
Imunobiologi (MBI518) 

Buku Acuan 1. Cambridge Communication Limited, 1999. Anatomi Fisiologi, MSI 1 

– 5. EGC Penerbit Buku   Kedokteran, Jakatra 
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2. Campbell, N.A., JB. Reece, LG. Mitchell. 2004. Biologi, Jilid 3. Erlagga, 

Jakarta  

3. Guyton, MD, AC, 1995. Fisiologi Manusia dan Mekanisme Penyakit, 

EGC Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta 

 
Mata Kuliah Pengantar Bioteknologi 
SKS 2 (2-0) 
Kode MBI210 
Prasyarat Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (MBI106) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Memahami tentang konsep dan beberapa teknik dasar bioteknologi serta 
pemanfaatan bioteknologi dalam penelitian. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1). Memahami pengertian, sejarah, ruang lingkup kajian, kedudukan 

dalam ilmu biologi dan hubungannya dengan ilmu lain 

2). Memahami teknik Kriobiologi, Rekayasa Genetik, Transgenik, Kloning, 

Bioteknologi Reproduksi dan Kultur Jaringan 

3). Mengetahui aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan, 

bioteknologi dan keamanan pangan, bioteknologi dan keamanan 

lingkungan; pelabelan makanan/produk bioteknologi 

4). Mengetahui potensi, harapan dan resiko serta biosafety dan etika 

dalam bioteknologi. 

Deskripsi ringkas Matakuliah ini mengajarkan tentang pengertian, sejarah, ruang 

lingkup kajian, kedudukan dalam ilmu biologi dan hubungannya 

dengan ilmu lain; Kriobiologi, Rekayasa Genetik, Transgenik, 

Kloning, Bioteknologi Reproduksi, Kultur Jaringan, Aplikasi 

Bioteknologi dalam Bidang Kesehatan, Bioteknologi dan keamanan 

pangan; Bioteknologi dan keamanan lingkungan; Pelabelan 

makanan/produk bioteknologi; Potensi, harapan dan resiko; 

Biosafety dan etika 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Bioteknologi  Tanaman  Obat (MBI503) 
Bioteknologi Hewan (MBI510) 

Buku Acuan Sudiana, I.K.  1994.  Biologi Molekuler.  Airlanga, Surabaya. 
Pinkert, C.A.  1994. Transgenic Animal Technology. Academic Press, INC. 
California 
Butler.  1991. MAMMALIAN Cell Biotechnology. A Pratical Approach. IRL 
Press. 
Freshney. 1994. Culture of Animal Cell. A Manual of Basic Technique. 3rd.ed 
Alan R. Liss 

 
Mata Kuliah Biologi Molekuler 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI307 
Prasyarat Biokimia (MBI104) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep Manipulasi  DNA , RNA dan analisis protein; Replikasi DNA; 
Perbaikan DNA; Rekombinasi genetik;  dari DNA ke RNA; dari RNA ke protein; 
Kontrol ekspresi gen secara umum dan pada bakteri; Kontrol ekspresi gen 
pada eukariot; Evolusi genom; presentasi makalah 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1. Manipulasi  DNA , RNA dan analisis protein;  

2. Replikasi DNA:Stabilitas genom, mekanisme replikasi DNA, inisiasi dan 

penyelesaian replikasi DNA dalam kromosom;  

3. Perbaikan DNA;  

4. Rekombinasi genetik: rekombinasi genetik secara umum, rekombinasi 

site specific;   

5. Dari DNA ke RNA: bagian DNA yang ditranskripsi, tipe RNA, RNA 

processing, transport ke luar inti, nukleolus pabrik ribosom; dari RNA ke 

protein; peranan tRNA, inisiasi, elongasi dan terminasi sintesis protein;  

6. Kontrol ekspresi gen secara umum dan pada bakteri:  

7. Overview pengendalian ekspresi gen, operon, riboswitches; 

8.  Kontrol ekspresi gen pada eukariot: kontrol pada tahap transkripsi, 

kontrol pada tahap pascatranskripsi;  
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9. Evolusi genom: Duplikasi dan mutasi DNA; 

10. Presentasi makalah  

Deskripsi ringkas Pendahuluan; Manipulasi  DNA , RNA dan analisis protein; Replikasi DNA; 
Perbaikan DNA; Rekombinasi genetik;  dari DNA ke RNA; dari RNA ke protein; 
Kontrol ekspresi gen secara umum dan pada bakteri; Kontrol ekspresi gen 
pada eukariot; Evolusi genom; presentasi makalah.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. and Watson, J.D.  2008.  

Molecular Biology of The Cell, 5th Ed. 

2. Karp, G.  2013. Cell and Molecular Biology: Concepts and 

Experiments. John Wiley and Sons, Inc. 7th Ed. 

 
Mata Kuliah Perkembangan Tumbuhan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI309 
Prasyarat Struktur Tumbuhan  (MPA207) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

 (1).  Memahami konsep-konsep dasar perkembangan tumbuhan tingkat 
tinggi, 
(2).  Menjelaskan siklus hidup tumbuhan tingkat tinggi hingga,  
(3).  Memahami dengan baik fase-fase perkembangan tumbuhan tingkat 
tinggi, 
(4).  Mampu mengaplikasikan teori-teori perkembangan tumbuhan pada 
praktikum yang dirancang  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mahasiswa mampu memahami dengan baik siklus perkembangan umum 
tumbuhan tinggi. Pemahaman perkembangan tumbuhan yang ditunjang oleh 
pemahaman struktur tumbuhan yang baik (yang telah diambil sebelumnya) 
akan sangat membantu pemahaman fungsi-fungsi fisiologis yang terjadi pada 
tumbuhan 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini akan membahas tentang siklus perkembangan umum 
tumbuhan tinggi, dimulai dari pemantapan pembahasan struktur tumbuhan 
yang lalu dikaitkan dengan perkembangan tumbuhannya. Mata kuliah ini 
akan membahas mulai dari sistem reproduksi sampai perkembangan buah. 
  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Burgess. 1985. An introduction to plant cell development. Cambridge 

University Press.  

2. Rahgavan. 1986. Embriogenesis in Angiospermae.     Development and 

Cell Biology series 17. Cambridge      University  Press.  

 
Mata Kuliah Perkembangan Hewan 
SKS 3 (2 – 1) 
Kode MBI311 
Prasyarat Struktur Hewan (MBI 209) 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mempelajari tentang  konsep-konsep perkembangan dan membedakan 
berbagai tahapan perkembangan yang berlangsung di tubuh hewan 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Memahami  dasar-dasar konsep perkembangan dan tahapan  perkembangan 

dalam berbagai fase  tumbuh kembang  hewan. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bidang biologi perkembangan 

yang menjelaskan sistim reproduksi jantan dan betina; hormon reproduksi; 

pubertas; fertilisasi; implantasi dan kelahiran; hal-hal yang mempengaruhi 

reproduksi; reproduksi satwa liar; reproduksi protozoa, annelida dan 

echinodermata; dan bioteknologi reproduksi 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Reproduksi Hewan (MBI544) 

Buku Acuan 1. Tomaszewska, MW., I.K. Sutama, I.G. Putu dan T.D Chaniago . 1991. 

Reproduksi Tingkah Laku dan Produksi Ternak di Indonesia. 

Gramedia, Jakarta. 

2. Johnson, M.H., B.J. Everitt. 1995.  Essential Reproduction. Blackwell 

Science Ttd, USA. 
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3. Hafez,ESE. 2000. Reproducton in Farm Animals. Lea & Febiger, 

USA 

4. Gordon, I. 1994. Laboratory Production of Cattle Embryos. 

University Press, Cambridge 

 
Mata Kuliah Fisiologi Mikroba 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI313 
Prasyarat Mikrobiologi Dasar (MBI205) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mahasiswa menguasai konsep teoritis fisiologi mikroba dan hubungannya 
dengan keragaman mikroba serta mampu mengaplikasikan keilmuannya 
pada lingkupkehidupan sehari-hari yangbermanfaatbagimasyarakat. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskanstruktur sel mikroba dan fungsinya 

2. Menjelaskan pertumbuhan dan pengaturannya 

3. Menjelaskan bioenergetika 

4. Menjelaskan metabolisme karbohidrat  dan produksi energi 

5. Menjelaskan metabolisme lipid, nukleotida, asam amino dan 

hidrokarbon  

6. Menjelaskan metabolisme anorganik  

7. Menjelaskan biosintetik  

8. Menjelaskan genetika dan pengaturannya 

9. Memiliki keterampilan laboratorium 

10. Memiliki kemampuan kerjasama dan berfikir kritis 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini membahas mengenai komponen struktural sel mikroba 
beserta fungsinya, metabolisme, produksi energi, pertumbuhan dan 
pengaturannya, biosintesis dan pengendaliannya, serta kemampuan genetik 
mikroorganisme. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

Biosistematika Mikroba (MBI508) 
Mikrobiologi Industri (MBI524) 

Buku Acuan 1. White, D. 1995. The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes. 

Oxford University  Press. . New York. 

2. Moat, AG, Foster, JW. 1988. Microbial Physiology. John Wiley & Sons, 

Inc. Canada. 

3. Gerhard, G. 1986. Bacterial Metabolism, Second Edition. Springer-

Verlag, New York. 

 
Mata Kuliah Biogeoinformatika 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI315 
Prasyarat - 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Menguasai konsep dan teori biogeografi 

2. Menguasai  konsep Geographic Information System 

3. Mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan perangkat lunak  

Geographic Information System 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Memahami konsep-konsep teori penyebaran organisma di bumi dalam 

dimensi ruang dan waktu 

2. Mampu memahami, menjelaskan, memanfaatkan serta menyimpulkan 

data dan informasi yang diperoleh dari teknologi penginderaan jauh dan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) di bidang sumberdaya alam hayati 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini menjelaskan tentang pola penyebaran flora dan fauna di muka 
bumi dan faktor-faktor yag mempengaruhinya serta perkembangan dan 
aplikasi teknologi penginderaan jauh (inderaja) serta Sistem Informasi 
Geografis (SIG) khususnya terkait dengan penghimpunan data serta 
penurunan informasi data spasial penyebaran organisme yang dibutuhkan 
bagi pengelolaan sumberdaya alam hayati secara lestari dan 
berkesinambungan 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Pielou, E.C.1979. Biogeography. John Wiley&Sons. New York. 
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2. Whittaker, R.J. 1998. Island Biogeography Ecology, Evolution and 
Conservation. Oxford University Press. 

3. Richards, J.A.  1993.  Remote Sensing Digital Image Analysis: An 
Introduction. Springer-Verlag.  

4. Lillesand, T.M.  and R.W. Kiefer, 1994. Remote Sensing And Image 
Interpretation. John Wiley and Sons, Inc. New York. 750 p.  

5. Howard, J.A, 1991.  Remote Sensing Of Forest Resource. Theory And 
Application. Chapman and Hall, 418 p. 

6. Sabin, F.S. Jr, 1981. Remote Sensing And Photo-Interpretation. WH 
Freeman and comp, New York.  

7. Aeronoff, S. 1995 Geographic Information System: A Management 
Persepective. Wld. Publication. 

 
 

Mata Kuliah Biologi Hutan Tropika 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI310 
Prasyarat Dasar-Dasar Ekologi (MBI213) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Menguasai konsep dan teori terkait dengan biologi hutan tropis  

2. Menguasai prinsip pengelolaan hutan tropis  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

mampu memahami konsep dan pengertian hutan dari berbagai definisi dan 
sudut pandang, terutama dari segi ekosistem hutan secara menyeluruh, 
mengerti dan memahami beberapa teknik penarikan contoh di hutan serta  
memahami manajemen dalam memanfaatkan ekosistem hutan secara lestari 
dan berkelanjutan. 

Deskripsi ringkas Matakuliah ini memperkenalkan hutan tropis sebagai salah satu sumberdaya 
terbaharui yang harus dijaga dan dilestarikan khususnya di Provinsi Aceh. 
Memberikan contoh–contoh kontribusi hutan dalam pembangunan dan juga 
fungsi hutan secara ekologi maupun ekonomi 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Kimmins, J.P. 1997. Forest Ecology. Macmillan Publishing Company. 

New York. 

2. Kusmana, C. 1997. Metode Survey Vegetasi. Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 

3. Archibold, O.W. 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman and 

Hall. London 

4. Robert, L.S. 1992. Element Of Ecology. HarperCollins Publiser. New 

York. 

 
Mata Kuliah Kuliah Kerja Praktik (KKP) 
SKS 3 (0 – 3) 
Kode MBIP01 
Prasyarat Jumlah kredit mata kuliah yang telah lulus, sekurang-kurangnya 100 sks 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 1) Beradaptasi dan 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di dunia kerja, misalnya di bidang 

manajemen, organisasi, dan proses kerja, 2) Mampu menggunakan konsep, 

prinsip dan prosedur yang berkaitan dengan bidang ilmu yang ditekuni untuk 

membantu memecahkan masalah di instansi/lembaga sasaran KKP. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1) Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen, orgtanisasi dan proses kerja 

institusi/lembaga sasaran KKP, 2) Mahasiswa mampu menyesuaikan diri 

dengan baik dan terlibat secara aktif dalam proses kerja di institusi sasaran 

KKP, 3) Mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dan 

membantu memecahkan masalah yang mungkin dihadapi institusi/lembaga 

sasaran KKP sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, 4) Mahasiswa mampu 

melaporkan dan menjelaskan hasil kegiatan selama mengikuti KKP baik 

secara tertulis dan/atau lisan, mencakup manajemen dan organisasi, sistem 

kerja, proses kerja dan tugas khusus yang dikerjakan pada institusi/lembaga 

sasaran KKP. 
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Deskripsi ringkas Kuliah Kerja Praktik (KKP) adalah mata kuliah wajib yang harus diselesaikan 

oleh seorang mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Syiah 

Kuala dengan cara mengikuti proses secara langsung pada instansi/lembaga 

sasaran KKP. Hasil kegiatan KKP ditulis dalam bentuk laporan KKP. KKP 

mempunyai beban kredit sebesar 3 SKS, setara dengan 192 jam efektif (setara 

1 bulan). KKP dilaksanakan di instansi/lembaga pemerintah atau swasta, pada 

bidang yang terkait dengan penerapan ilmu biologi. Bidang-bidang tersebut 

tidak dibatasi, sejauh relevan dengan Program Studi Biologi dan sesuai minat 

mahasiswa. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan FMIPA Unsyiah, 2010. Panduan Tugas Akhir dan Kuliah Kerja Praktik 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah 

Kuala. Darussalam Banda Aceh 

 
Mata Kuliah Bahasa Inggris Lanjut 
SKS 2 (2-0) 
Kode MBI501 
Prasyarat - 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

(1).  Memahami cara-cara pengerjaan test kompetensi Bahasa Inggris 
(2).  Meningkatkan capaian nilai test kompetensi Bahasa Inggris seperti 

TOEFL dan IELTS, 
(3).  Mengaplikasikan konsep-konsep dasar Bahasa Inggris dalam pelajaran-

pelajaran berbasis Bahasa Inggris lainya 
Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Capaian pembelajaran minimal adalah mahasiswa dapat meningkatkan nilai 
TOEFL dari sebelumnya sedangkan capaian maksimal adalah terpenuhinya 
nilai TOEFL minimal 450 untuk dapat melaksanakan sidang sarjana 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai TOEFL 

mahasiswa sehingga mampu memenuhi syarat ujian sarjana yang 

telah ditetapkan oleh Universitas Syiah Kuala. Matakuliah ini akan 

membahas  soal-soal TOEFL secara sistematik yang disertai dengan 

pemberian tugas, quiz, dan ujian.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1.Pyle M.A, Page M.E.M. 2005. Cliffs TOEFL Preparation Guide. New Delhi: 
Wiley Dreamtech India (P) Ltd. 

2.  Murphy, R. 1987. English Grammar In Use. Cambridge University Press, 
Australia 

 
Mata Kuliah Biofisika 
SKS 2 (2 - 0) 
Kode MBI503 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Memahami beberapa konsep Biologi yang terkait dengan Fisika baik untuk 
hewan maupun tumbuhan 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskan konsep  ilmu dasar antara biologi dan fisika 

2.Menjelaskan beberapa mekanisme yang terkait antara ilmu  

fisika dengan struktur dan  fisiologi hewan 

3. Menjelaskan beberapa mekanisme yang terkait antara fisika  

dengan struktur dan fisiologi tumbuhan 

Deskripsi ringkas Matakuliah biofisika mempelajari tentang keterkaitan antara konsep fisika 
dengan ilmu dasar Biologi dan beberapa mekanisme yang terkait antara ilmu 
fisika dengan struktur dan fisiologi hewan dan tumbuhan seperti keterkaitan 
antara konsep optik dengan alat indra penglihat atau hubungan antara 
tekanan dengan transportasi pada tumbuhan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Cromer H. Alam, 1977, Physics for the life science, Mc. Graw Hill. 

Inc, New York. 

2. Hilyard N.C and Biggin H.C, 1977 Physics for Applied Biology, 

Addigon Wesley, USA. 
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Mata Kuliah Bioteknologi Tumbuhan Obat 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI505 
Prasyarat Pengantar Bioteknologi (MBI210) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Memahami tentang  dasar teori dan perkembangan kultur jaringan tumbuhan 
: klasifikasi, terminologi dan aplikasi dalam pertanian, produksi bahan alam 
dan industri. Menguasai tehnik alat dan laboratorium, persiapan dan 
pembuatan media, optimasi sterilisasi dan media kultur, kultur organ, kultur 
kalus, kultur suspensi, isolasi protoplas, regenerasi, induksi perakaran dan 
aklimatisasi serta penguasaan tehnik produksi metabolit sekunder tumbuhan 
dan  contoh beberapa tehnik kultur jaringan tanaman obat. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1. Dasar teori dan perkembangan kultur jaringan tumbuhan : klasifikasi, 

terminologi dan aplikasi dalam pertanian,  

2. Produksi bahan alam dan industri.  

3. Menguasai tehnik alat dan laboratorium,  

4. Persiapan dan pembuatan media, optimasi sterilisasi dan media kultur, 

kultur organ, kultur kalus, kultur suspensi, isolasi protoplas, regenerasi, 

induksi perakaran dan aklimatisasi 

5. Penguasaan tehnik produksi metabolit sekunder tumbuhan  

6. Beberapa tehnik kultur jaringan tanaman obat. 

Deskripsi ringkas Pendahuluan tentang  dasar teori dan perkembangan kultur jaringan 
tumbuhan : klasifikasi, terminologi dan aplikasi dalam pertanian, produksi 
bahan alam dan industri. Menguasai tehnik alat dan laboratorium, persiapan 
dan pembuatan media, optimasi sterilisasi dan media kultur, kultur organ, 
kultur kalus, kultur suspensi, isolasi protoplas, regenerasi, induksi perakaran 
dan aklimatisasi serta penguasaan tehnik produksi metabolit sekunder 
tumbuhan dan  contoh beberapa tehnik kultur jaringan tanaman obat. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1). Barnes, J., Linda A.A., and David P. 2007. Herbal Medicine. Third Edition. 

Pharmaceutical Press. London. 

2). George, E.F. dan Sherrington, P.D. 1994. Plant Propagation by Tissue 

Culture. Exegetis Limited. England 

3). Pierek, R.L.M., 1999. In Vitro Culture of Higher Plants, Kluwer Academic 

Publisher. New York  

 
Mata Kuliah Fisiologi Lingkungan 
SKS 3 (2 – 1) 
Kode MBI519 
Prasyarat Dasar-dasar Ekologi (MBI213) 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mempelajari tentang aspek-aspek respon lingkunganterhadap kondisi 

fisiologi organisme, baik pada hewan maupun tumbuhan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1)Memahami hubungan hewan dan tumbuhan dengan lingkungan, 2) 

menganalisis pengaruh iklim terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan, 3)  

memahami respon hewan dan tumbuhan terhadap perubahan  iklim dan 

ekosistem,  4) memahami mekanisme adapdasi hewan dan tumbuhan 

terhadap perubahan lingkungan. 

Deskripsi ringkas Mempelajari aspek respon lingkungan meliputi iklim (suhu, cahaya/radiasi), 

dan nutrisi terhadap kondisi fisiologi organisme, baik pada hewan maupun 

tumbuhan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Fitter, A.H., R.K.M. Hay. (tt) Fisiologi Lingkungan Tanaman, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta 

2. Heddy, S. Ekofisiologi Tanaman (Suatu Kajian Kuantitatif 
Pertumbuhan Tanaman), PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 

3.    Isnaini, W. 2006. Fisiologi Hewan, Kanisius, Yogyakarta. 
4.     Kramadibrata, H.I. 1999. Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, FMIPA ITB. 

Bandung 
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5.   Prawira D., H. Sonjaya dan L. Muslimin (tt) Fisiologi Lingkungan Adaptif  

Hewan. 

 
Mata Kuliah Genetika Mikroba 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI521 
Prasyarat Mikrobiologi Dasar (MBI205) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai teori dan aplikasi genetik klasik dan molekuler mikroba 

prokariotik dan eukariotik, rekayasa genetika mikroba dan dampaknya 

terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskantentang aspek genetik mikroba prokariot dan eukariot, 

2. Menjelaskan peranan genetik mikroba dalam kehidupan makhluk 

hidup, 

3. Mengaplikasikan teori genetik mikroba untuk penguasaan ilmu yang 

lebih lanjut, 

4. Memiliki keterampilan dan kemampuan berfikir kritis dan logis.  

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini menjelaskan tentang genetik bakteri, virus, maupun jamur; 

genom mikroba meliputi kromosom, plasmid, episom, dan transposon; 

proses replikasi, transkripsi dan translasi pada mikroba; proses tranfer 

bahan genetik (transformasi, konjugasi, transduksi); regulasi gen; 

modifikasi dan mutasi; rekayasa genetik; dan teknologi rekombinan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Maloy SR, Freifelder D, Cronan JE.  1994.  Microbial Genetics.  Jones 

& Bartlett Publishers. 

2. Streips UN, Yasbin RE.  2002.  Modern Microbial Genetics 2nd Ed.  

John Wiley & Sons, Inc. 

3. Dale JW, Park SF.  2010.  Molecular Genetics of Bacteria.  Wiley-

Blackwell. 

 
Mata Kuliah Mikologi 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI527 
Prasyarat Mikrobiologi Dasar (MBI205) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep teoritis biologi cendawan serta 
mengaplikasikankeilmuannya padalingkupkehidupan sehari-hari 
yangbermanfaatbagimasyarakat. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskantentang aspek biologi cendawan 

2. Menjelaskan peranan cendawan dalam kehidupan makhluk hidup 

3. Mengaplikasikan keilmuannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Memiliki keterampilan dan kemampuan berfikir kritis   

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini membahas  keragaman somatik, reproduksi dan dasar-dasar 
genetika, pertumbuhan  serta keragaman cara hidup yang mendasari sistem 
klasifikasi dunia cendawan, dan peranan cendawan bagi manusia serta 
teknik budidayanya. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Alexopoulus, C.J., C.W. Mims & M. Blacwell. 1996. Plant Introductory 

Mycology. 4 th ed. John Wiley & Sons, Inc. New York. 

2. David H. Griffin, 1994. Fungal Physiology. Second Edition.  John Wiley 

& Sons, Inc. New York. 

3. Moore-Landecker, E. 1996. Fundamentals of The Fungi. Fourth 

Edition. Prentice-Hall, Inc. New Jersey 

 
Mata Kuliah Mikrobiologi Pangan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI529 
Prasyarat Mikrobiologi Dasar (MBI205) 
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Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai ruang lingkup mikrobiologi pangan, ekologi mikroba pada 
makanan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada 
makanan, kerusakan pangan dan kontaminasi oleh mikroba, penyakit yang 
ditularkan melalui bahan pangan (food-borne diseases), pengawetan pangan, 
fermentasi pangan dan produknya, karakteristik probiotik dan manfaatnya, 
metode pengujian mikrobiologi terhadap bahan pangan, pengendalian 
kualitas secara mikrobiologis dan keamanan pangan, HACCP. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Memahami dan menjelaskan aspek penting ilmu mikrobiologi yang terkait 
dengan bidang pangan  dan industri, karakteristik dan kontrol pertumbuhan 
mikroorganisme dalam bahan  pangan, karakteristik mikroorganisme 
penyebab penyakit dan kerusakan bahan pangan, prinsip fermentasi dan 
pengawetan bahan pangan, karakteristik probiotik dan manfaatnya, dan 
prinsip analisis mikrobiologi bahan pangan dan standard keamanan pangan. 

Deskripsi ringkas Matakuliah ini mengajarkan pokok-pokok bahasan yang diawali dengan 
aspek-aspek mikrobiologi pangan  yang meliputi pembahasan tentang ekologi 
mikroorganisme dalam bahan pangan, faktor-faktor yang memengaruhi 
pertumbuhan dan daya tahan mikroorganisme dalam bahan pangan, 
kerusakan bahan pangan; penyakit yang ditularkan melalui bahan pangan 
(food-borne diseases), mikroorganisme penting yang berperan dalam produk 
fermentasi pangan, pengawetan bahan pangan, karakteristik probiotik; dan 
metode analisa mikroorganisme dalam bahan pangan.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Adams, M.R. & M.O. Moss. 2008. Food Microbiology, Third Edition. RSC 
Publishing. 

2. Doyle, M.P., L.R. Beuchat and T.J. 2001. Food Microbiology. 
Fundamentals  and Frontiers. Montville, eds., ASM Press, Washington, 
DC. 

3. Jay, J.M.. 2000. Modern Food Microbiology. Sixth Edition. Aspen 
Publishers,Inc., Gaithersburg, Maryland. 

4. Ray, B. 2001. Fundamental Food Microbiology. Second Edition. CRC 
Press. 

 
Mata Kuliah Orkhidologi 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI531 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai dengan baik konsep Biologi tanaman anggrek  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

(1).  Menjelaskan konsep Biologi anggrek dengan benar, 
(2).  Menguraikan sifat-sifat pertumbuhan dan habitat anggrek  
(3).  Memahami dengan baik keragaman dan cara perkembangbiakan 

anggrek         
(4).   Mengaplikasikan teknik perbanyakan anggrek            

Deskripsi ringkas MK Orkhidologi merupakan mata kuliah pilihan. Dalam kurikulum S1tidak 
dipersyaratkan apapun untuk mengambil matakuliah ini Matakuliah ini 
membahas cara hidup , sifat –sifat umum, pertumbuhan, keragaman cara 
perkembangan biak anggrek , budidaya anggrek sesuai dengan kebutuhan  
hidup optimal jenis-jenis anggrek , cara perbanyakan anggrek untuk 
pelestarian jenis lokal maupun untuk  pengembangan hibrida baru  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan (1) Arditi Y, and R. Emst.1993. cropopagation of Orchids. Yohn Willey & 
Sons. Ins New York 

 (2) Comber,JB.1990. Orchid  of Java . Betham Moxon Trust. Royal Botanis 
Gaeden Kew. Richmond Survey. England 

 (3) NA van der Cingel. 2001. An atlas of orchid Pollination. America, Africa, 
Asia and Australia. AA Balkemia Publisher, Netherland 

(4) Sandra, E.2003. Kultur Jaringan Anggrek. Skala Rumah Tangga. 
Agromedia Pustaka  

 
Mata Kuliah Praktik Biologi Terapan 
SKS 2 (0 – 2) 
Kode MBI535 
Prasyarat - 
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Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 1) Memahami ilmu-

ilmu biologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan, 2) Mampu 

mempraktikan, melaksanakan dan menghasilkan produk yang berkaitan 

dengan ilmu-ilmu biologi, 3) Mengetahui peran dan manfaat produk yang 

dihasilkan dalam kehidupan dan lingkungan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mahasiswa diharapkan dapat mempraktikkan, membuat dan menghasilkan 

produk dari ilmu-ilmu biologi sesuai dengan bidang terkait, seperti: 1) Bidang 

mikrobiologi (pembuatan EM, pembuatan MOL,  pembuatan nata de coco, 

tempe, sirup, dan lain-lain), 2) bidang ekologi (pembuatan pupuk kompos, 

modifikasi dan rekayasa peralatan ekologi), 3) bidang entomologi (peternakan 

lebah madu, peternakan ulat sutera, perbanyakan serangga musuh alami), 4) 

bidang botani (budidaya tanaman dan teknologi pengolahan hasilnya), 5) 

bidang fisiologi (peternakan mencit putih, pengadaan preparat awetan) 6) 

bidang ichtiologi dan limnology (pengadaan bibit ikan dan budidaya ikan air 

tawar dan air laut, budidaya udang dan lain-lain),7) bidang mikologi 

(budidaya jamur, perbanyakan jamur sebagai musuh alami). Praktik yang 

diberikan pada setiap semester dapat berubah-ubah, tergantung pada 

permintaan mahasiswa dan dosen pengasuhnya. Setiap semester akan 

diberikan 3-6 macam praktik. 

Deskripsi ringkas Hakikat biologi terapan adalah mempraktikkan, membuat dan menghasilkan 

produk dari ilmu-ilmu biologi. Praktik yang akan diberikan berkaitan dengan 

bidang-bidang: mikrobiologi (pembuatan EM, pembuatan MOL,  pembuatan 

nata de coco, tempe, sirup, dan lain-lain), bidang ekologi (pembuatan pupuk 

kompos, modifikasi dan rekayasa peralatan ekologi), bidang entomologi 

(peternakan lebah madu, peternakan ulat sutera, perbanyakan serangga 

musuh alami), bidang botani (budidaya tanaman dan teknologi pengolahan 

hasilnya),  bidang fisiologi (peternakan mencit putih, pengadaan preparat 

awetan),  bidang ichtiologi dan limnology (pengadaan bibit ikan dan budidaya 

ikan air tawar dan air laut, budidaya udang dan lain-lain), bidang mikologi 

(budidaya jamur, perbanyakan jamur sebagai musuh alami). Praktik yang 

diberikan pada setiap semester dapat berubah-ubah, tergantung pada 

permintaan mahasiswa dan dosen pengasuhnya. Setiap semester akan 

diberikan 3-6 macam praktik. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Purwendoro, S. dan Nurhidayat, 2006. Mengolah sampah untuk pupuk 
dan pestida organik, Penebar Swadaya, Jakarta. 

2. Rismunandar. 1996. Berwiraswasta dengan beternak lebah. Penerbit 
Sinar Baru. Bandung. 

3. Sihombing, DTH. 1997. Ilmu Ternak Lebah Madu. Gajah Mada University 
Press, Yogyakarta. 

4.Sukartiko, 1986. Prosessing Madu Lebah. Prosiding Lokakarya 
Pembudidayaan Lebah Madu untuk Peningkatan Kesejahtraan 
Masyarakat. Perum Perhutani, Jakarta. Halaman 129-133 

 
Mata Kuliah Toksikologi 
SKS 3 (2 – 1) 
Kode MBI539 
Prasyarat Fisiologi Hewan (MBI208) 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 

menganalisis pengaruh zat yang bersifat toksik terhadap  struktur dan fungsi 

pada hewan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1) Mahasiswa memahami tentang zat dan senyawa yang bersifat toksik, letal 

dosis dan letal konsentrasi, 2) pengaruh zat toksik terhadap struktur dan 

fungsi organ hewan,  3) cara kerja zat toksik pada jaringan, 4) Zat toksik yang 

terdapat pada lingkungan, 5) pengaruh zat toksik terhadap ekosistem, 6) tata 

cara eksperimen toksikologi. 
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Deskripsi ringkas Mata kuliah Toksikologi memberikan prinsip umum toksikologi, absorpsi, 

distribusi, ekskresi toksikan, biotransformasi toksikan, efek toksik, faktor 

pemodifikasi efek toksik, prosedur pengujian, karsinogenesis, mutagenesis, 

teratogenesis, zat tambahan dan pencemar makanan, toksisitas pestisida, 

logam, zat kimia industri, dan pencemar lingkungan.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Ariens, E.J., Mutschler, dan A.M. Simonis, Toksikologi Umum. 

Terjemahan dari Algemeine Toxicologie. Oleh E.Y. Iskandar. Gajah 

Mada University Press, Yogyakarta. 

2. Casrett and Doull,S. 2001, Toxicology, The Basic Science of 

Poisons, McGraw-Hill, New York. 

3. Lu,F.C. 1995.  Toksikologi Dasar. Terjemahan dari Basic Toxikology. 

Oleh A. Nugroho. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 

 
Mata Kuliah AMDAL 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI502 
Prasyarat Dasar-dasar Ekologi (MBI 213) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Memahami kegiatan pembangunan apa saja yang memberikan dampak  
penting dan besar bagi lingkungan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk 
menanganinya.  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembangunan apa saja 
yang memberikan dampak penting dan besar bagi lingkungan. 

2. Memahami proses dan teknik penyusunan serta penilaian dokumen 
AMDAL melalui latihan/praktik  

Deskripsi ringkas  Secara garis besar materi perkuliahan membahas tentang kebijakan 
nasional lingkungan hidup, pengertian, proses dan manfaat AMDAL, 
penapisan, pelingkupan, prakiraan dampak, analisis resiko lingkungan, 
evaluasi dampak, pengelolaan lingkungan,pemantauan lingkungan, 
partisipasi masyarakat, teknik penyusunan dokumen AMDAL dan 
Evaluasinya      

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan (1). Semua buku yang terkait dengan AMDAL 
(2). Dokumen AMDAL 

 
Mata Kuliah Biologi Lumut 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI504 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA 107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Menguasai konsep dan teori terkait dengan biologi lumut  

2. Mampu menangani sumberdaya lumut untuk dikelola dan 

dimanfaatkan  

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Menguasai azas dan konsep biologi lumut yang mencakup siklus hidup, 
taksonomi, distribusi, ekologi, pemanfaatan dan pelestarian 

Deskripsi ringkas Mata Kuliah Biologi Lumut memberikan materi tentang fase vegetatif dan 
generatif, reproduksi, azas tata nama, konsep klasifikasi, faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyebaran dan distribusi, habitat, pemanfaatan dan 
pelestarian lumut. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Campbell, N.A.,  J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. 

Minor Sky, R.B. Jackson (2010) Biologi  edisi 8 (Terjemahan), 

Erlangga, Bandung Jilid 3 

2. Odum, E.P. 1983. Basic Ecology, Saunders, Philadelphia 

3. Kimmins, J.P. 1997. Forest Ecology. Macmillan Publishing Company. 

New York. 

 
Mata Kuliah Biologi Paku 
SKS 3 (2-1) 

http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
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Kode MBI506 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA 107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Menguasai konsep dan teori terkait dengan biologi paku 

2. Mampu menangani sumberdaya paku untuk dikelola dan 

dimanfaatkan 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Menguasai azas dan konsep biologi paku yang mencakup  siklus hidup, 
taksonomi, distribusi, ekologi, pemanfaatan dan pelestarian 

Deskripsi ringkas Mata Kuliah Biologi Paku  memberikan materi tentang fase vegetatif dan 
generatif, reproduksi, azas tata nama, konsep klasifikasi, faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyebaran dan distribusi, habitat, pemanfaatan dan 
pelestarian paku 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Campbell, N.A.,  J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. 

Minor Sky, R.B. Jackson (2010) Biologi  edisi 8 (Terjemahan), 

Erlangga, Bandung Jilid 3 

2. Odum, E.P. 1983. Basic Ecology, Saunders, Philadelphia 

3. Kimmins, J.P. 1997. Forest Ecology. Macmillan Publishing Company. 

New York. 

 
Mata Kuliah Biosistematika Mikroba 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI508 
Prasyarat Fisiologi Mikroba (MBI313) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mampu menjelaskanperkembangan sistematika mikroba serta sistem 

klasifikasi dunia mikroba yang mutakhir dan memahami 

keanekaragaman mikroba serta perannya bagi makhluk hidup dan 

lingkungan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskantentang aspek biokimia dan genetika yang melandasi 

keragaman fisiologi, habitat dan peranan ekologi mikroba, 

2. Menjelaskan sejarah perkembangan sistematika mikroba dan konsep 

spesies mikroba, 

3. Mempelajari pembentukan takson mikroba melalui pendekatan 

tradisional dan modern, 

4. Mengaplikasikan keilmuannya untuk penguasaan ilmu yang lebih 

lanjut, 

5. Memiliki keterampilan dan kemampuan berfikir kritis dan logis.  

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini mempelajari konsep sistematika mikroba,mulai klasifikasi 

numerik fenetik hinggaklasifikasi molekuler, evolusi dan filogeni, sidik 

jari molekuler. Tatanama ilmiah mikroba dan standar minimal deskripsi 

takson.  Identifikasi mikroba secaramorfologi, kimiawi dan molekular.  

Keanekaragaman mikroba (archaea,  bakteria, protozoa, alga dan 

cendawan),  termasuk sistem klasifikasi dan filogeni molekuler protista. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Priest FG, Goodfellow M.  2000. Applied Microbial Systematics.  

Kluwer Academic Publishers. 

2. Logan NA.  1994.  Bacterial Systematics.  Blackwell Scientific 

Publications. 

3. Whitman B.  2014.  Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and 

Bacteria.  John Wiley & Sons, Inc.   

 
Mata Kuliah Bioteknologi Hewan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI510 
Prasyarat  Pengantar Bioteknologi (MBI210) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mampumenganalisis toeri-teori dan ilmu serta proses perkembangan dan 
pengetahuan mengenai tehnik-tehnik dasar bioteknologi hewan, mampu 

http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
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menerapkan teori serta aplikasinya dalam penelitian, industri, kesehatan dan 
pertanian. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1). Mengetahui dan memahami latar belakang, teori dan perkembangan 
bioteknologi hewan,  
2). memahamiteori dan aplikasi kultur sel punca, kultur jaringan/sel hewan, 
kultur embrio, kriobiologi, kloning,  
3). Memahami tehnik transgenik, transfer DNA dan aplikasi teori-teori 
tersebut dalam bidang industri, penelitian, kesehatan dan pertanian 

Deskripsi ringkas Matakuliah Bioteknologi Hewan mengajarkan tentanglatar belakang, teori 
dan perkembangan bioteknologi hewan; kultur sel punca, kultur jaringan/sel 
hewan, kultur embrio, kriobiologi, kloning; tehnik transgenik, transfer DNA 
via sperma, aplikasi bioteknologi hewan dalam bidang industri, penelitian, 
kesehatan dan pertanian. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Animal Biotechnology: science based concern. 2002. Board of Agriculture 

and Natural Resources . The National Academic Press. 

2. Sambrook, J. &Russel, D.W. 2001. Molecular cloning. A 

laboratorymanual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 

 
Mata Kuliah Genetika Molekuler 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI514 
Prasyarat Biologi Molekuler (MBI307) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep Manipulasi  DNA , RNA dan analisis protein; Replikasi DNA; 
Perbaikan DNA; Rekombinasi genetik;  dari DNA ke RNA; dari RNA ke protein; 
memahami dasar-dasar genomik, proteamik dan filogenetik serta dapat 
mempresentasikan makalah yang terkait. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1. Manipulasi  DNA , RNA dan analisis protein;  

2. Replikasi DNA:Stabilitas genom, mekanisme replikasi DNA, inisiasi dan 

penyelesaian replikasi DNA dalam kromosom;  

3. Perbaikan DNA;  

4. Rekombinasi genetik: rekombinasi genetik secara umum, rekombinasi 

site specific;   

5. Pengantar  Genomik dan Proteamik 

6. Pengantar Filogenetik 

Deskripsi ringkas Pendahuluan; Manipulasi  DNA , RNA dan analisis protein; Replikasi DNA; 
Perbaikan DNA; Rekombinasi genetik;  dari DNA ke RNA; dari RNA ke 
protein;  Pengantar  Genomik , Proteamik dan  Filogenetik 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1). Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. and Watson, J.D.  2008.  

Molecular Biology of The Cell, 5th Ed. 

2). Karp, G.  2013. Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments. 

John Wiley and Sons, Inc. 7th Ed. 

3). Campbell, A. M. and Heyer, L. J. 2006. Discovering Genomics, 

Proteomics, and Bioinformatics. 2nd ed. Benjamin Cummings. 

3. Xiong J. 2006. Essential Bionformatics. Cambridge University Press.  

 
Mata Kuliah Histoteknik 
SKS 3(1-2) 
Kode MBI516 
Prasyarat Struktur Hewan (MBI209) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Pada kuliah ini akan diberikan topik-topik perkuliahan  yang bertujuan agar 
mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar  teknik membuat sediaan 
biologis yang mikroskopis serta mampu mengenal dan membedakan struktur  
mikroskopis normal organ hewan vertebrata dari sediaan histologis yang telah 
dihasilkan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa mampu: 
(1).  Mengaplikasikan konsep dasar histoteknik  dan memiliki keterampilan 

khusus histoteknik untuk penguasaan ilmu yang lebih lanjut 
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(2).  Mengoperasikanprinsipdasar aplikasiperangkat dan bahan-bahan kimia 
untuk keperluan analisisdan sintesisdibidang Histoteknik. 

(3).  Membandingkan berbagai karakteristik, fungsi dan struktur khusus 
masing-masing jaringan organ hewan vertebrata 

(4).  Membangun keahlian berpikir kritis dan logis. 
(5).  Menyajikan sediaan histologis dari sampel biologis 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pemahaman dan aplikasi teknik 
membuat sediaan biologis yang mikroskopis serta pengenalan struktur  
mikroskopis normal organ hewan vertebrata dari sediaan histologis yang telah 
dihasilkan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1.Bloom, W. and D.W. Fawcett. 1975. A Textbook of Histology. W.B. 
Saunders Company.    Philadelphia. London. Toronto. 

2.Dellmann, H.D. 1993.  Textbook of Veterinary Histology. 4th Edition. Lea 
&  Febiger.  Philadelphia. 

3. Junqueira, L.C. dan J. Carneiro. 1995. Histologi Dasar. Edisi 3. Terjemahan 
dari Basic Histology oleh A. Dharma, EGC, Jakarta. 

4. Gridley, W. F. 1960. Manual of Histologic and Special Staining Technics, 
2nd Edition. Mc Graw Hill Book Company Inc, New York. 

 
Mata Kuliah Imunobiologi 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI518 
Prasyarat Fisiologi Hewan (MBI208) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Memahami konsep-konsep ilmu, perkembangan dan pengetahuan dasar 
mengenai sistem imunitas tubuh manusia dan kaitannya dengan penyakit-
penyakit degeneratif maupun penyakit generatif. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1). Memahami arti dari sistem imun tubuh dan perbedaan antara sistem imun 
primer dan sistem imun sekunder,  
2). Memahami proses/mekanisme yang terjadi dalam tubuh terkait dengan 
gangguan sistem imun,  
3). Mengetahui jenis-jenis penyakit generatif dan degeneratif yang disebabkan 
oleh gangguan sistem imun tubuh. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah Imunobiologi membicarakan tentangklasifikasi sistem imun, 
sistemimunnonspesifik, sistemimunspesifik, organ dansel yang 
berperandalamsistemimun, respontubuhdalamsistemimu,konsep antigen-
antibodi, konsepkomplimen, konsepsitokin,sintesissel T, dll. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Coico & Sunshine. 2008. Imunology.  

2. Roitt I., Brostof J., and Male D., 2001, Immunology, Mosby, London. 

 
Mata Kuliah Kultur Jaringan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI522 
Prasyarat Pengantar Bioteknologi (MBI210) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami, 
dasar teori, latar belakang ilmu, perkembangan dan aplikasi kultur jaringan 
dan menguasai tehnik-tehnik dasar kultur jarinngan tumbuhan dan hewan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1. Tentang  dasar teori dan perkembangan kultur jaringan tumbuhan : 

klasifikasi, terminologi dan aplikasi dalam pertanian, produksi bahan 

alam dan industri.  

2. Praktek pengenalan alat dan laboratorium, persiapan dan pembuatan 

media, optimasi sterilisasi dan media kultur,  

3. kultur organ, kultur kalus, kultur suspensi, isolasi protoplas, 

regenerasi, induksi perakaran dan aklimatisasi. 

4. Biologi Kultur Sel, disain dan layout lab, Alat  yang dibutuhkan untuk 

Lab kultur   

5. Lingkungan kultur, Preparasi dan Sterilisasi, Kultur sel, kultur organ 

dan manfaatnya, dan Stem Cell. 
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Deskripsi ringkas Memahamidasar teori, latar belakang ilmu, perkembangan dan aplikasi kultur 
jaringan dan menguasai tehnik-tehnik dasar kultur jarinngan tumbuhan dan 
hewan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. George, E.F. dan Sherrington, P.D. 1994. Plant Propagation by Tissue 

Culture. Exegetis Limited. England 

2. Pierek, R.L.M., 1999. In Vitro Culture of Higher Plants, Kluwer Academic 

Publisher. New York. 

3. Daisy, P.S. dan Ari W. 1994. Tehnik Kultur Jaringan : Pengenalan dan 

Petunjuk Perbanyakan Tanaman Secara Vegetatif-Modern. Kanisius. 

Yogjakarta.  

 
Mata Kuliah LIMNOLOGI 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI524 
Prasyarat Dasar-dasar Ekologi (MBI 213) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Memahami dengan baik hubungan fungsional dan produktivitas komunitas 
perairan sebagai hasil pengaruh lingkungan fisik, kimia, dan biotik. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Memahami hubungan fungsional komponen fisika, kimia dan biologi 

pada perairan tawar lentik (air tenang) dan lotik (air mengalir). 

2. Mampu menggunakan peralatan dalam kajian Limnologi 

Deskripsi ringkas  Secara garis besar materi perkuliahan membahas tentang  sejarah dan 
perkembangan limnologi, aspek-aspek limnologi, struktur ekologi 
akuatik, air dan cahaya, pergerakan air, O2 dan CO2, unsur hara di 
perairan, biota perairan serta rantai makanan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Goldman,C.R & A.J. Horne. 1983. Limnology. McGraw-Hill Book   Company 
Ltd.New York.                 
2. Wetzel, G.R. 1983. Limnology. 2nd. Saunders College Publishing 
Philadelphia. 
3. ---------------. 2001. Limnology. 3th. Saunders College Publishing 
Philadelphia  
4. Jurnal-jurnal terkait                                                                     

 
Mata Kuliah Mikrobiologi Industri 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI528 
Prasyarat Fisiologi Mikroba (MBI313) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mahasiswa dapat menguasai perkembangan mikrobiologi industri, 
memahami dan menjelaskan kaitan mikrobiologi industri dan fermentasi, 
memahami teknologi fermentasi serta produk-produk fermentasi mengetahui 
peran dan pemanfaatan produk-produk teknologi fermentasi dalam 
kehidupan manusia. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui perkembangan mikrobiologi 
industri, menjelaskan aspek penting ilmu mikrobiologi yang terkait dengan 
bidang industri meliputi prinsip isolasi mikroorganisme yang diperlukan 
untuk industri, karakteristik dan kontrol pertumbuhan mikroorganisme 
dalam industri; prinsip media fermentasi dan sistem fermentasi, teknologi 
fermentasi serta produk-produk fermentasi, serta peran dan pemanfaatan 
produk-produk teknologi fermentasi dalam kehidupan manusia, serta aplikasi 
produksi metabolit mikroorganisme yang penting bagi industri.  

Deskripsi ringkas Mikrobiologi industri meliputi pembahasan tentang pengembangan 
mikroorganisme  untuk industri; pengembangan teknologi fermentasi; 
pengawasan kualitas produk industri secara mikrobiologi; dan produksi 
metabolit primer dan sekunder mikroorganisme.  

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Crueger W, Crueger A. 1990. Biotechnology: A Texbook of Industrial 

Microbiology. Science Tech. Inc. Madison.  
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2. Hidayat, N., M.C. Padaga,S. Suhartini. 2006. Mikrobiologi Industri. Andi 

Offset. Yogyakarta. 

3. Rachman, A. 1989. Pengantar Teknologi Fermentasi. PAU Pangan dan 

Gizi. IPB. Bogor 

 
Mata Kuliah Mikrobiologi Kesehatan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI530 
Prasyarat Mikrobiologi Dasar (MBI205) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mampu menjelaskan perkembangan ilmu mikrobiologi dalam bidang 
kesehatan serta peranan mikroorganisme yang merugikan maupun yang 
bermanfaat terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskan sifat umum masing-masing mikroorganisme baik yang 

bersifat flora normal maupun patogen yang meliputi bakteri, virus, 

jamur; dan hubungan antara mikroorganisme dengan penyakit. 

2. Mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang didapat 

untuk menganalisa dan memecahkan masalah kesehatan yang 

berhubungan dengan mikrobiologi sebagai penunjang penelitian di 

bidang kesehatan, 

3. Menjelaskan prinsip teknik dasar laboratorium mikrobiologi klinis dan 

identifikasi mikroorganisme patogen, 

4. Memiliki kemampuan berfikir kritis dan logis.  

Deskripsi ringkas Membahas tentang kaitan mikroorganisme dalam kesehatan manusia 

dengan penekanan pada mikroorganisme patogen, penyakit yang 

disebabkan, proses berlangsungnya penyakit, epidemiologi, imunologi 

dan pengendalian penyakit tersebut melalui strategi penggunaan 

antibiotik, vaksin dan imunostimulan (termasuk probiotik). 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Jawetz E, Melnick J, Adelberg E. 1982. Medical Microbiology. Lange 
Medical Publication 

2. Gupte S. 1990. Medical Microbiology. Jaypee Brothers. 
3. Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994. 

Mikrobiologi Kedokteran. Binarupa Aksara. 
4. Soemarno. 2000.  Isolasi dan Identifikasi Bakteri Klinik. Akademi 

Analis Kesehatan Yogyakarta. 

 
Mata Kuliah Mikrobiologi Lingkungan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI532 
Prasyarat Mikrobiologi Dasar (MBI205) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mampu menjelaskan peranan mikroba di dalam sistem biogeokimia dan juga 
terhadap makhluk hidup lain yang terdapat di habitatnya. Serta  teknik-teknik 
pemanfaatan  mikroba  dalam mengatasi permasalahan untuk peningkatan 
kualitas lingkungan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mampu menjelaskan peranan mikroba di lingkungan terhadap komunitas dan 
ekosistem mikroba, interaksi antar populasi mikroba serta interaksi mikroba 
dengan hewan dan tanaman, peranan mikroba dalam siklus biogeokimiawi, 
mikroba sebagai bioindikator penentu kualitas lingkungan, menganalisis 
teknik-teknik konvensional dan modern untuk deteksi diversitas dan aktivitas 
mikroba di lingkungan,  serta melakukan komunikasi ilmiah terkait 
permasalahan lingkungan. 

Deskripsi ringkas Matakuliah Mikrobiologi Lingkungan mengajarkan berbagai permasalahan 
lingkungan dan potensi pemecahannya berkaitan erat dan bertumpu pada 
peran komponen mikroba di ekosistem global.  Oleh karena itu penerapan 
matakuliah Mikrobiologi Lingkungan dapat mengajarkan dan meningkatkan 
kompetensi mahasiswa terkait dengan  peranan, kemampuan, dan teknik-
teknik pemanfaatan  mikroba  dalam mengatasi permasalahan untuk 
peningkatan kualitas lingkungan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 
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Buku Acuan 1. Maier, R. M., I. L. Pepper & C. P. Gerba. 2000. Environmental 
Microbiology. Academic Press Elsevier, New York. 

2. Atlas, R. M & R. Bartha. 1998. Microbial Ecology: Fundamentals & 
Applications. Fourth Edition. Benjamin/Cumming Pub Company, Inc. 
New York 

3. Madsen, E. L. 2008. Environmental Microbiology from Genomes to 

Biogeochemistry. Blacwell Pub, Ltd. New York. 

 
Mata Kuliah Mikroteknik Tumbuhan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI534 
Prasyarat Struktur Tumbuhan (MBI 207) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep teoritis dan praktik dalam membuat sediaan awetan 
mikroskopis tumbuhan 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

(1).  Menjelaskan konsep-konsep dasar dalam pembuatan sedian preparat 
mikroskopik tumbuhan,  
(2).  Menjelaskan dan menyampaikan keterampilan dalam pembuatan  
sedian preparat mikroskopik tumbuhan,  
(3).  Mengaplikasikan langsung teknik-tenik dalam pembuatan sedian 
preparat mikroskopik tumbuhan,            
(4).  Membangun keahlian berpikir kritis dan logis. 

Deskripsi ringkas Matakuliah Mikroteknik Tumbuhan membahas tentang penyiapan preparat 
mikroskopik yang meliputi ruang lingkup mikroteknik, penyiapan alat dan 
bahan, fiksasi, hidrasi, embedding, penyayatan dan pewarnaan, serta 
mengevaluasi hasilnya melalui kuliah dan praktikum 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Drs. B. Ibnu Utomo W, 2001.Penuntun Praktikum Mikroteknik 
Tumbuhan, Jurusan Biologi, ITB 

 
Mata Kuliah Morfometrik Tumbuhan 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI536 
Prasyarat Pengantar Biologi(MPA 107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Menguasai konsep dan teori terkait dengan morfometrik tumbuhan 

2. Mampu menerapkan aplikasi perangkat lunak morfometrik untuk 

analisis data 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Menguasai konsep dan teori morfometrik tumbuhan yang mencakup 
pemilihan ciri dan sifat ciri, pembobotan ciri, perhitungan hubungan 
kekerabatan secara fenetik dan filogenetik, serta penggunaan beberapa 
perangkat lunak yang dapat menganalisis hubungan kekerabatan tumbuhan 

Deskripsi ringkas Mata Kuliah Morfometrik tumbuhan memberikan teori tentang pemilihan cirri 
dan sifat ciri, cirri  kualitatif dan kuantitatif, pembobotan cirri untuk analisis 
kekerabatan secara filogenetik, analisis kekerabatan  secara fenetik, 
penggunaan beberapa perangkat lunak yang dapat menggambarkan 
hubungan kekerabatan tumbuhan 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Campbell, N.A.,  J.B. Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minor 

Sky, R.B. Jackson (2010) Biologi  edisi 8 (Terjemahan), Erlangga, 

Bandung Jilid 3 

2. Odum, E.P. 1983. Basic Ecology, Saunders, Philadelphia 

3. Kimmins, J.P. 1997. Forest Ecology. Macmillan Publishing Company. 

New York. 

 
Mata Kuliah Nutrisi Tanaman 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI538 
Prasyarat - 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mahasiswa  dapat Menguasai dengan baik tentang nutrisi yang dibutuhkan 
oleh tanaman 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskan konsep nutrisi dasar yang dibutuhkan tanaman 

http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
http://www.bukupedia.com/id/cari-buku?author=Campbell,%20Reece,%20Urry,%20Cain,%20Wasserman,%20Minor%20Sky,%20Jackson&advancedSearch=1
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2. Mengklasifikasikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman 

3. Menguraikan siklus unsure hara di bumi 

4. Menjelaskan peran mikroba untuk menunjang kesuburan tanah         

Deskripsi ringkas Definisi dan peranan pengelolaan hara sebagai nutrisi tanaman, sejarah nutrisi 
tanaman, klasifikasi unsur hara, peranan tanah dalam menyediakan nutrisi 
bagi tanaman, faktor penentu pertumbuhan dan produksi tanaman ( genetic, 
tanah, iklim, organisme penganggu, dan sumberdaya manusia pengelola ), 
dasar-dasar hubungan tanah dan tanaman (koloid tanah,kapasitas tukar 
kation, reaksi tanah dan pH, hubungan pH dengan ketersediaan nutrisi 
tanaman, mekanisme serapan hara bagi tanaman), masalah tanah masam dan 
ketersediaan hara, pengelolaan hara pada tanah masam dengan pengapuran, 
pengelolaan bahan organik tanah sebagai sumber nutrisi tanaman, peranan 
unsur hara sebagai nutrisi dalam tanaman (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, 
Cu, Cl, B, dan Mo), perilaku unsur hara dalam tanah, dan pengelolaan unsur 
tersebut  agar tersedia sebagai nutrisi tanaman 
Tugas terstruktur dan praktikum diberikan untuk meningkatkan penguasaan 
pokok bahan tertentu. Evaluasi penguasaan materi bahasan dilakukan melalui 
kuis (quiz) dan ujian semester 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Barker, A.V, and Pilbeam, D.J., 2007, Handbook of plant nutrition,Taylon 

and Francis Group, Boca Raton, London, New York 

2. Munawar, A., 2011, Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman, IPB Press, 

Indonesia 

3. Lowe, G., 2015,Hydroponics for Beginners: The Complete Guide How 

to Grow Hydroponics Herbs and Vegetables at home in less space. 

(Hydroponics, Aquaponics, Gardening, Gardening Techniques, Vegetable). 

Mata Kuliah Ornitologi 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI540 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

1. Menguasai prinsip-prinsip Biologi, sumberdaya hayati danlingkungan. 
2. Menguasai konsep aplikasi Biologi dan teknologi yang relevan dalam 

pengelolaansumber 
daya hayati danlingkungannya. 
3. Menguasai prinsipdasar aplikasi perangkatlunak,instrumendasar, metode 

standaruntukanalisis 
dansintesispadabidangbiologi   yangumumdan spesifik. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Memahami sejarah dan ruang lingkup Ornitologi 
2. Menjelaskan konsep-konsep dasar Ornitologi  
3. Mengaplikasikan konsep dasar Ornitologi di kehidupan,      
4. Membangun keahlian berpikir kritis dan logis. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bidang Ekologi dan 
Biodiversitas Hewan yang menjelaskan seluk beluk burung (aves) mencakup 
anatomi luar , keragaman burung, anatomi dalam, fisiologi, perilaku, peranan 
burung dalam ekosistem, kelestarian dan konservasi 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Gill, F.B., 2007. Ornithology. Third edition. W. .H. Freeman and 
Company.New York. 

2. Pasquire, . 1977. Watching Bird: An introduction to Ornithology. 
Houghton Miffins. New York. 

3. MacKinnon, J. , K. Phillips, B. van Balen. 2000. Burung-burung di 
Sumatera, Jawa, Bali dan 

    Kalimantan. LIPI. Bogor 
4. http://people.eku.edu/ritchisong/ornitholsyl.htm 
5. http://elibrary.unm.edu/sora/ 

 
Mata Kuliah Parasitologi 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI542 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 

http://people.eku.edu/ritchisong/ornitholsyl.htm
http://elibrary.unm.edu/sora/
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Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mahasiswa akan dapat menentukan sifat, dan ciri-ciri dari  protozoa,  helminth 
dan arthropoda dengan lengkap dan benar serta mengetahui mekanisme 
fisiologis infeksi yang disebabkan oleh parasit. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Menjelaskan jenis vektor parasit dan daur hidup parasit dalam 

tubuh vektor dan inang 

2. Menjelaskan mekanisme infeksi yang disebabkan oleh parasit 

3. Menjelaskan dan mengidentifikasi parasit yang menyerang manusia 

dan hewan 

Deskripsi ringkas Matakuliah parasitologi mengajarkan tentang jenis vektor parasit dan daur 
hidup parasit dalam tubuh vektor dan inang, bagaimana mekanisme infeksi 
yang disebabkan oleh parasit pada hewan serta teknik identifikasi parasit yang 
menyerang hewan dan manusia. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Gandahusada, S., H. Illahudedan W. Pribadi. 1998. 

ParasitologiKedokteran. Edisi 3. BalaiPenerbit FKUI, Jakarta. 

2. Kus. 2009. Parasitologi. CV.YramaWidya, Bandung 

3. Natadisastra, D. dan R. Agoes. 2005. ParasitologiKedokteran. 

PenerbitBukuKedokteran EGC, Jakarta. 

 
Mata Kuliah Pengantar Genetika Tumbuhan Hutan Tropis 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI544 
Prasyarat Genetika (MBI203) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip genetika di dalam hutan tropis 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

(1).  Menjelaskan konsep-konsep dasar tentang genetika populasi 
(2).  Menjelaskan pengetahuan dasar tentang sistem genetik dari tumbuhan 

hutan tropis,  
(3).  Mengaplikasikan ilmu genetik tumbuhan hutan tropis,            
(4).  Membangun keahlian berpikir kritis dan logis. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah Pengantar Genetika Tumbuhan Hutan Tropis mengajarkan 
tentang konsep-konsep dasar tentang genetika populasi dari tumbuhan 
hutan tropis. Secara garis besar materi mata kuliah ini mencakup prinsip-
prinsip dasar dan metode-metode genetika hutan  (dasar-dasar molekuler, 
dasar-dasar sitologi, dan penanda genetic) serta sistem genetic tumbuhan 
hutan tropis (ppulasi dan evolusi, komponen dari sistem genetic, sistem 
seksual, aliran gen di hutan tropis dan sistem perkawinan tumbuhan di hutan 
tropis). 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan Finkeldey, R. 2005, An Introduction to Tropical Forest Genetics, Institute 
of Forest Genetics and Forest Tree Breeding, George-August-University-
Goettingen. 

 
Mata Kuliah Pengendalian Biologis 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI546 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasarpengendalian biologis 
hamadanpenyakitpadatanaman 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1. Memahamisejarahdan ruanglingkuppengendalianbiologis di Indonesia, 
2. Menjelaskankonsep-konsepdasarpengendalianbiologis,  
3. Mengaplikasikankonsepdasarpengendalianbiologis di kehidupan,            
4. Membangunkeahlianberpikirkritisdanlogis. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah pengendalian biologis ini mengajarkan tentang konsep 
dandasarpengendalianbiologis yang dapat digunakan di kehidupan. Secara 
garis besar materi mata kuliah ini mencakup ekologi populasi musuh alami, 
karakter-karakter musuh alami, taksonomi musuh alami, prosedur 
pengendalian dan pengendalian biologis dengan menggunakan pathogen 
serta prospek pengendalian biologis pada hama tanaman tropis 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 
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Buku Acuan 1)  Evans, H.E., 1984. Insect Biology a Text Book of Entomology. 
(Terjemahan dari Dasar-dasar Ilmu Serangga II.  AlihBahasaolehSunarjo, 
P.I) Lab. ToksikologiPestisidaJur. HPT Fak. PertanianUnhas. 

2) Pedigo, L.P. 1999. Entomology and Pest Management. Third Edition. 
Prentice Hall Inc, USA. 

3) Sembel, D.T. 2010. Pengendalian Hayati. Hama-hamaSeranggaTropis. 
Penerbit CV. Andi Offset, Yogjakarta. 

 
Mata Kuliah Reproduksi Hewan 

SKS 3 (2-1) 
Kode MBI 548 
Prasyarat Perkembangan Hewan (MBI311) 

Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Mempelajari tentang prinsip-prinsip reproduksi dan peranan reproduksi 

untuk kelestarian suatu spesies serta hal-hal yang berperan untuk 

berlangsungnya reproduksi 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1)Memahami prinsip-prinsip reproduksi dan peranan reproduksi untuk 

kelestarian suatu spesies, 2) menganalisis pengaruh hormon terhadap 

reproduksi,3) memahami interaksi induk dan anak untuk keberlangsungan 

reproduksi,  4) memahami mekanisme pubertas, 5) memehami reproduksi 

pada beberapa satwa liar, 6) Memahami perkembangan dan teknik biotek 

repropduksi. 

Deskripsi ringkas Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bidang biologi perkembangan 

yang menjelaskan sistim reproduksi jantan dan betina; hormon reproduksi; 

pubertas; fertilisasi; implantasi dan kelahiran; hal-hal yang mempengaruhi 

reproduksi; reproduksi satwa liar; reproduksi protozoa, annelida dan 

echinodermata; dan bioteknologi reproduksi 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1. Tomaszewska, MW., I.K. Sutama, I.G. Putu dan T.D Chaniago . 1991. 

Reproduksi Tingkah Laku dan Produksi Ternak di Indonesia. 

Gramedia, Jakarta. 

2. Johnson, M.H., B.J. Everitt. 1995.  Essential Reproduction. Blackwell 

Science Ttd, USA. 

3. Hafez,ESE. 2000. Reproducton in Farm Animals. Lea & Febiger, 

USA 

4. Gordon, I. 1994. Laboratory Production of Cattle Embryos. 

University Press, Cambridge 

 
Mata Kuliah Teknik Analisis Bahan Hayati 
SKS 3 (2-1) 
Kode MBI550 
Prasyarat Biokimia (MBI104) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai konsep  tatacara persiapan, pengumpulan dan penyimpanan 
sampel bahan hayati tumbuhan , metabolisme senyawa kimia tumbuhan, 
analisis fitokimia komponen senyawa organik dalam tumbuhan, metode 
pemisahan dan identifikasi senyawa (teknik ekstraksi, isolasi, elusidasi), 
metabolisme bahan hayati tumbuhan, keberadaan dan fungsi biologi pada 
tumbuhan. 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Mempelajari  : 
1. Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis bahan hayati dalam 

tumbuhan 

2. Keterampilan mahasiswa dalam teknik metode analisis bahan hayati 

tumbuhan  

Deskripsi ringkas Pendahuluan:  tatacara persiapan, pengumpulan dan penyimpanan sampel 
bahan hayati tumbuhan , metabolisme senyawa kimia tumbuhan, analisis 
fitokimia komponen senyawa organik dalam tumbuhan, metode pemisahan 
dan identifikasi senyawa (teknik ekstraksi, isolasi, elusidasi), metabolisme 
bahan hayati tumbuhan, keberadaan dan fungsi biologi pada tumbuhan. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 
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Buku Acuan 1. Nur, MA & H. Adijuwana, 1992, Teknik Separasi Bahan Hayati, PAU 

Ilmu Hayati, IPB, Bogor. 

2. Suradikusumah, E. 1989, Kimia Tumbuhan, PAU Ilmu Hayati IPB-

Bogor. 

3.  Jurnal-jurnal yang terkait dengan teknik analisis bahan hayati 

4. Harborne, J.B (terjemahan)., 1996, Metode Fitokimia,  cetakan ke-2,  

ITB-Bandung 

5. Paolo Manitto (diterjemahkan oleh Koensoemardiyah), 1992, 

Biosintesis Produk Alami, Ellis Horwood Ltd. University Milan 

 
Mata Kuliah Teknik Koleksi dan Penataan Spesimen 
SKS 2 (0-2) 
Kode MBI552 
Prasyarat Pengantar Biologi (MPA107) 
Capaian Pembelajaran 
Prodi 

Menguasai teknikkoleksidan penataan spesimen hewandantumbuhan 

Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah 

1) Mengetahui dan menjelaskan kebijakan koleksi dan penataan spesimen 
tumbuhan dan hewan 

2) Terampilmelakukankoleksi spesimen tumbuhandanhewan 
3) Memilikikemampuanmengelola spesimen tumbuhandanhewan 

Deskripsi ringkas Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan 
kebijakan koleksi  
dan penataan spesimen tumbuhan dan hewan, bangunankoleksi, material 
koleksi, mampumelakukanteknikpengkoleksian, jenis-jeniskoleksi, database 
dan pengelolaan spesimen. 

Mata Kuliah terkait pada 
semester berikutnya 

 

Buku Acuan 1) Borror, D.J., C.A. Triplehorn and N.F. Johnson. 1996. Pengenalan Pelajaran 
Serangga. Diterjemahkan olehSoetiyonoPartosoedjono,dari An 
Introduction to the Study of Insect. Edisi VI. GadjahMada University 
Press. Yogyakarta. 

2) Yayuk R. Suhardjono (Editor). 1999. Buku Pegangan Pengelolaan 

Koleksi Spesimen Zoologi. Balai Litbang Zoologi – 

PusatLitbangBiologi – LIPI. Cibinong – Bogor 

 
 

 
4.7 PEMBERLAKUAN KURIKULUM 2016 

Kurikulum 2016 diberlakukan mulai semester ganjil Tahun Akademik 2016/2017. 

Kurikulum 2016 diberlakukan sepenuhnya bagi seluruh angkatan kecuali 

mahasiswa yang hanya menyelesaikan Tugas Akhir. Kepada mahasiswa tersebut 

diberikan waktu sampai dengan tanggal 31 September 2016 untuk menyelesaikan 

seluruh studinya. Jika ada mahasiswa yang hanya menyelesaikan Tugas Akhir 

namun memiliki nilai D > 5% dari total SKS yang harus ditempuh, maka terhadap 

mahasiswa tersebut diberlakukan Kurikulum 2016. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Kurikulum suatu perguruan tinggi selayaknya selalu ditinjau ulang dan disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia kerja. Sebagai salah satu 

lembaga pendidikan formal, perguruan tinggi selalu dituntut untuk menghasilkan 

lulusan yang berkualitas dan siap berkompetisi di dunia kerja sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Harapannya, dengan direvisinya kurikulum 2011 

menjadi kurikulum 2016 berbasis KKNI, Program Studi Biologi akan menghasilkan 

lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sehingga mampu bersaing di 

tingkat nasional  hingga global. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 

 
1.  Undang-undang   Republik   Indonesia   Nomor   20   Tahun   2003   tentang   Sistem   

Pendidikan Nasional. 
2.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3.   Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar  

Nasional Pendidikan. 
4.   Keputusan   Menteri   Pendidikan   Nasional   No.  232/U/2000   tentang   Pedoman   

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 
5.   Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No. 045/U/2002  tentang  Kurikulum  Inti 

Perguruan Tinggi. 
6.   Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No. 0383/O/1993  tanggal 22 

Oktober  1993 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Syiah Kuala. 

7.   Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  No.  9/Dikti/Kep/1989   tanggal 17  
Februari 1989, tentang pendirian Prodi Matematika. 

8.    Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  No. 10/Dikti/Kep/1989  tanggal 17 
Februari 1989, tentang pendirian Prodi Fisika. 

9.   Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  No. 11/Dikti/Kep/1989  tanggal  17 
Februari 1989, tentang pendirian Prodi Kimia. 

10. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  No. 12/Dikti/Kep/1989  tanggal  17 
Februari1989, tentang pendirian Prodi Biologi. 

11. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  No.  2272/D/T/2003   tanggal  5  
September 2003, tentang Ijin Penyelenggaraan  Prodi Manajemen Informatika (D3) 
Pada Universitas Syiah Kuala 

12. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  No.  2272/D/T/2003   tanggal  5  
September 2003,  tentang  Ijin  penyelenggaraan   Prodi  Teknik  Elektronika  (D3)  
Pada  Universitas  Syiah Kuala 

13. Keputusan   Menteri   Pendidikan   Nasional   No.  70/D/O/2011   tanggal  9  Juni  2010  
tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan  Prodi Informatika (S1) Pada Universitas 
Syiah Kuala. 

14. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No. 16/D/O/2011  tanggal  12 Januari  2011  
tentang Penyelenggaraan  Prodi Farmasi (S1) Pada Universitas Syiah Kuala. 

15. Keputusan  Direktur Jenderal Pendidikan  Tinggi No. 279/E/O/2012  tanggal 24 
Agustus 2012, tentang pendirian Prodi Statistik (S1) Pada Universitas Syiah Kuala 

16. Keputusan  Rektor  Universitas  Syiah Kuala No. 941/2011  Tentang  Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Bagi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Program Sarjana (S1). 

17. Keputusan  Dekan  Fakultas  Matematika  dan Ilmu Pengetahuan  Alam Universitas  
Syiah Kuala No. 42/2010 Tentang Rencana Induk Pengembangan  2010 -2025 dan 
Rencana Strategis 2010– 2015 Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. 

18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
19. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) 
20. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  73 

Tahun  2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 
Pendidikan Tinggi 

21. Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  
Nomor  44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
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Lampiran 1. Daftar Dosen Tetap Program Studi Biologi 

No NIP NAMA DAN GELAR PANGKAT Jabatan Akademik BIDANG KEAHLIAN 

1 196402161991022001 Aida Fithri, Ir., M.Sc.,Dr. Penata Lektor Ornitologi 

2 198202032008122001 Alia Rizky,S.Si., M.Sc., Dr. Penata Muda Tingkat I Asisten Ahli Entomologi 

3 197801122006042003 Amalia, S.Si., M.Si. Penata Muda Tingkat I Asisten Ahli Ekologi Tumbuhan 

4 197304131997022001 Betty Mauliya Bustam, S.Si.,M.Sc.,Dr. Pembina Lektor Kepala Struktur Tumbuhan 

5 197112121998032001 Cut Nanda Devira, S.Si., M.Si Penata Tingkat I Lektor Ichtiologi 

6 198101182006042001 Cut Yulvizar. S.Si., M.Sc. Penata Lektor Mikrobiologi Air 

7 197610062006041003 Dahlan, S.Hut.,  M.Si Penata  Tingkat I Lektor Perencanaan Hutan 

8 197008172000032014 Dalil Sutekad, S.Pd., M.Si Penata Lektor Ekologi Hewan 

9 197501092000122002 Essy Harnelly, S.Si., M.Si., Ph.D. Penata Lektor Genetika Hutan 

10 197411241999032003 Fauziah, S.Si., M.Si. Penata Lektor Fisiologi Hewan 

11 197112311998021002 Feri Suryawan, S.Si., M.Si. Pembina Lektor Kepala Ekologi Tumbuhan 

12 196904061999031002 Firdus, S.Pd., M.Si. Penata Tingkat I Lektor Fisiologi Hewan 

13 197407032005011001 Iqbar, S.Si., M.Sc. Penata   Muda Tingkat I Lektor Ekologi Tumbuhan 

14 197107121996032001 Irvianty, S.Si., M.Si. Penata Tingkat I Lektor Ekologi 

15 197004211999032001 Kartini Eriani, S.Si., M.Si., Dr. Penata Lektor Perkembangan Hewan 

16 198207282006042002 Lenni Fitri, S.Si., M.Si. Dr. Penata Tingkat I Lektor Mikrobiologi Tanah 

17 197503212008121001 Masykur, S.Si., M.Sc. Penata Muda Tingkat I Asisten Ahli Ekologi Tumbuhan 

18 197303311998021001 Muhammad Nasir, S.Si., M.Sc.  Pembina Lektor Kepala Biologi Laut 

19 197709032008012012 Risa Nursanty, S.Si., M.Si. Penata Lektor Mikrobiologi 

20 197103092005012002 Rosnizar, drh., M.Sc., Dr. Penata  Lektor Biologi Sel & Molekuler 

21 197111131997022002 Saida Rasnovi, S.Si., M.Si., Dr. Penata Tingkat I Lektor Ekologi Hutan Tropis 

22 198203142006041002 Suhartono, S.Si., M.Sc., Dr. Penata Lektor Mikrobiologi 

23 196905161993031001 Suwarno, S.Si., M.Si., Dr. Pembina Tingkat I Lektor Kepala Entomologi 

24 197307271997021001 Syaukani, S.Si., M.Sc., Dr. Pembina Lektor Kepala Taksonomi Serangga 

25 197308301999032001 Widya Sari, S.Si., M.Si. Penata  Lektor Anatomi Hewan 

26 197105232006041001 Wira Dharma, S.Si., M.Si. Penata Muda Tingkat I Asisten Ahli Biologi Konservasi 

27 197109221998022001 Yekki Yasmin, S.Si., M.Si. Penata Tingkat I Lektor Entomologi 

28 197507172000122001 Yulia Sari Ismail, S.Si., M.Si., Dr. Penata Muda Tingkat I Asisten Ahli Mikrobiologi Kesehatan 

29 198006072005012001 Yunita, S.Si., M.Sc. Penata Muda Asisten Ahli Anatomi Tumbuhan 

30 195511141987031001 Zairin Thomy, S.Si., M.Si., Dr. Penata Lektor Biologi Sel & Molekuler 

31 197201291997022001 Zumaidar, S.Si., M.Si., Dr. Pembina Lektor Kepala Taksonomi Tumbuhan 

32 196905271999032001 Zuriana Siregar, S.Si., M.Si. Penata Lektor Mikrobiologi 
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Lampiran 2. Diagram Alir Mata Kuliah Program Studi Biologi 
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Lampiran 3. Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
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Lampiran 4. Daftar ekuivalensi kurikulum Program Studi Biologi 
 

PENGAKUAN NILAI EKUIVALENSI 

1. Jika lebih dari satu mata kuliah pada kurikulum 2011 diekuivalensikan  

menjadi hanya satu mata kuliah pada Kurikulum  2016, maka nilai yang 

diambil adalah nilai terbaik dari salah satu mata kuliah pada Kurikulum 

2011. 

2. Jika satu mata kuliah pada Kurikulum  2011 diekuivalensikan  menjadi  

lebih dari satu mata  kuliah  pada  kurikulum  2016,  maka  nilai  mata  

kuliah  pada  Kurikulum  2011 berlaku untuk semua mata kuliah 

ekuivalensi pada Kurikulum 2016. 

3.  Bagi mahasiswa  yang mendapatkan  nilai E untuk mata kuliah pada 

Kurikulum  2011, 

maka mahasiswa  tersebut  harus mengulangnya  dengan mengambil  

mata kuliah yang ekuivalen pada Kurikulum 2016. 

4.  Bagi mahasiswa  yang mendapatkan  nilai D untuk mata kuliah pada 

Kurikulum  2011, maka jika ingin memperbaikinya mahasiswa tersebut 

mengambil mata kuliah yang ekuivalen pada Kurikulum 2016. 

 

MENGULANG MATA KULIAH YANG ADA PRAKTIKUMNYA 

Jika  seorang  mahasiswa  ingin  mengulang  mata  kuliah  yang  ada  

praktikumnya  pada 

Kurikulum 2016, ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut: 

1  Jika sebelumnya  mendapatkan  nilai  E, maka  mahasiswa  tersebut  

harus  mengulang kuliah dan praktikum. 

2  Jika sebelumnya  mendapatkan  nilai D, maka  mahasiswa  tersebut  

dapat  mengulang hanya kuliahnya  saja dengan syarat nilai angka 

praktikum  minimal  55, dibuktikan dengan kartu nilai praktikum. 
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Kurikulum 2011 Kurikulum 2016 

Kode Mata Kuliah SKS Kode Mata Kuliah SKS 

MPK003 Pendidikan Kewarganegaraan 2(2-0) MKS101 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2(2-0) 

USK001 Bahasa Indonesia 2(2-0) MKS103 Bahasa Indonesia 2(2-0) 

MPA021 Matematika Dasar I  3(3-0) MPA101 Pengantar Kalkulus 3(3-0) 

MPA017 Fisika Dasar I 4(3-1) MPA103 Pengantar Fisika  3(2-1) 

MPA019 Kimia Dasar I 4(3-1) MPA105 Pengantar Kimia  3(2-1) 

MPA015 Biologi Dasar I 4(3-1) MPA107 Pengantar Biologi  3(2-1) 

MPA023 Pengantar TIK 2(1-1) MPA109 Pengantar TIK 2(2-0) 

MPA014 Ilmu Lingkungan 2(2-0) MKS104 Pengetahuan Kebencanaan dan 
Lingkungan 

2(2-0) 

MPK002 Pendidikan Agama Islam 2(2-0) 
MKS102 Pendidikan Agama 2(2-0) 

MKS106 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2(2-0) 

USK005 Bahasa Inggris  2(2-0) MKS201 Bahasa Inggris  2(2-0) 

MPA300 Kewirausahaan 2(2-0) MPA202 Kewirausahaan 2(2-0) 

MPA 401 KKP/Kuliah Kerja Nyata 3(0-3) MKSP01 Kuliah Kerja Nyata 2(0-2) 

MPA401 KKP 3(0-3) MBIP01 KKP 3(0-3) 

MPA403 Tugas Akhir I 2(0-2) MPAP01 Proposal Penelitian 2(0-2) 

MPA404 Tugas Akhir II 4(0-4) MPAP02 Tugas Akhir 4(0-4) 

MBI305 Statistika 3(2-1) MPA102 Pengantar Statistika 3(2-1) 

MBI201 Biokimia 4(3-1) MBI104 Biokimia 4(3-1) 

MBI241 Biologi Sel dan Molekul 3(2-1) MBI106 Biologi Sel 3(2-1) 

MBI290 Studi Lapangan 2(0-2) MBI108 Studi Lapangan 2(1-1) 

MBI111 Struktur Tumbuhan 3(2-1) MBI207 Struktur Tumbuhan 3(2-1) 

MBI112 Struktur Hewan 3(2-1) MBI209 Struktur Hewan 3(2-1) 

MBI240 Genetika 4(3-1) MBI203 Genetika 4(3-1) 

MBI242 Mikrobiologi 4(3-1) 
MBI205 Mikrobiologi Dasar 4(3-1) 

MBI313 Fisiologi Mikroba 3(2-1) 

MBI220 Dasar-Dasar Ekologi 4(3-1) MBI213 Dasar-Dasar Ekologi 4(3-1) 

MBI211 Taksonomi Tumbuhan 4(3-1) MBI202 Biosistematika Tumbuhan 4(3-1) 

MBI212 Taksonomi Hewan 4(3-1) MBI204 Biosistematika Hewan 4(3-1) 

MBI331 Fisiologi Tumbuhan 4(3-1) MBI206 Fisiologi Tumbuhan 4(3-1) 

MBI332 Fisiologi Hewan 4(3-1) MBI208 Fisiologi Hewan 4(3-1) 

MBI340 Pengantar Bioteknologi 2(2-0) MBI210 Pengantar Bioteknologi 2(2-0) 

MBI102 Kimia Organik 3(2-1) MBI307 Biologi Molekular 3(2-1) 

MBI231 Perkembangan Tumbuhan 3(2-1) MBI309 Perkembangan Tumbuhan 3(2-1) 

MBI232 Perkembangan Hewan 3(2-1) MBI311 Perkembangan Hewan 3(2-1) 

MBI420 Biogeoinformatika 3(2-1) MBI315 Biogeoinformatika 3(2-1) 

MBI304 Rancangan Percobaan 3(2-1) MBI317 Rancangan Percobaan 3(2-1) 

MBI303 Evolusi 2(2-0) MBI302 Evolusi 2(2-0) 

MBI300 Metodologi Penelitian 2(2-0) MBI306 Metodologi Penelitian 2(2-0) 

MBI322 Biologi Laut 3(2-1) MBI308 Biologi Laut 3(2-1) 
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Kurikulum 2011 Kurikulum 2016 

Kode Mata Kuliah SKS Kode Mata Kuliah SKS 

MBI321 Biologi Hutan Tropika 3(2-1) MBI310 Biologi Hutan Tropika 3(2-1) 

MBI320 Biologi Konservasi 3(2-1) MBI403 Biologi Konservasi 3(2-1) 

MBI401 Bahasa Inggris Lanjut 2(2-0) MBI501 Bahasa Inggris Lanjut  2(2-0) 

MFA505 Biofisika 2(2-0) MBI503 Biofisika 2(2-0) 

MBI481 Bioteknologi Tumbuhan 3(2-1) MBI505 Bioteknologi  Tanaman  Obat 3(2-1) 

MBI362 Ekologi Hewan 3(2-1) MBI507 Ekologi Hewan 3(2-1) 

MBI462 Ekologi Serangga 3(2-1) MBI509 Ekologi Serangga 3(2-1) 

MBI361 Ekologi Tumbuhan 3(2-1) MBI511 Ekologi Tumbuhan 3(2-1) 

MBI471 Endokrinologi 3(2-1) MBI513 Endokrinologi 3(2-1) 

MBI451 Etnobotani 3(2-1) MBI515 Etnobotani 3(2-1) 

MBI474 Etologi 3(2-1) MBI517 Etologi 3(2-1) 

MBI461 Ekofisiologi 3(2-1) MBI519 Fisiologi Lingkungan 3(2-1) 

MBI382 Bakteriologi 3(2-1) MBI521 Genetika Mikroba 3(2-1) 

MBI453 Ikhtiologi 3(2-1) MBI523 Ikhtiologi 3(2-1) 

MBI465 Klimatologi 2(2-0) MBI525 Klimatologi 2(2-0) 

MBI381 Mikologi 3(2-1) MBI527 Mikologi 3(2-1) 

MBI450 Pengelolaan Sumber Daya Alam 3(2-1) MBI533 Pengelolaan Sumber Daya Alam 3(2-1) 

MBI490 Praktek Biologi Terapan  2(0-2) MBI535 Praktek Biologi Terapan  2(0-2) 

MBI360 Teknik Eksplorasi Laut 3(1-2) MBI357 Teknik Eksplorasi Laut  3(1-2) 

MBI475 Toksikologi 3(2-1) MBI359 Toksikologi 3(2-1) 

MBI464 AMDAL 3(2-1) MBI502 AMDAL 3(2-1) 

MBI482 Bioteknologi Hewan 3(2-1) MBI510 Bioteknologi Hewan 3(2-1) 

MBI351 Entomologi 3(2-1) MBI512 Entomologi 3(2-1) 

MBI485 Genetika Molekuler 3(2-1) MBI514 Genetika Molekuler 3(2-1) 

MFA547 Geologi Fisis 2(2-0) FIS350 Geologi Fisis 2(2-0) 

MBI370 Mikroteknik 3(1-2) 
MBI516 Histoteknik  3(1-2) 

MBI534 Mikroteknik Tumbuhan 3(2-1) 

MBI470 Imunobiologi 3(2-1) MBI518 Imunobiologi 3(2-1) 

MKM401 Kimia Organik Bahan Alam 3(2-1) MBI520 Kimia Organik Bahan Alam 3(2-1) 

MBI380 Kultur Jaringan 3(2-1) MBI522 Kultur Jaringan 3(2-1) 

MBI363 Limnologi 3(2-1) MBI524 Limnologi 3(2-1) 

MPA016 Matematika Dasar II 3(3-0) MBI526 Matematika Dasar II  3(3-0) 

MBI484 Mikrobiologi Industri 3(2-1) MBI528 Mikrobiologi Industri 3(2-1) 

MBI483 Mikrobiologi Lingkungan 3(2-1) MBI532 Mikrobiologi Lingkungan 3(2-1) 

MBI476 Nutrisi Tanaman 3(2-1) MBI538 Nutrisi Tanaman  3(2-1) 

MBI452 Ornitologi 3(2-1) MBI540 Ornitologi 3(2-1) 

MBI454 Parasitologi 3(2-1) MBI542 Parasitologi 3(2-1) 

MBI463 Pengendalian Biologis 3(2-1) MBI546 Pengendalian Biologis 3(2-1) 

MBI472 Reproduksi Hewan 3(2-1) MBI548 Reproduksi Hewan 3(2-1) 

MBI400 Teknik Analisis Bahan Hayati 3(2-1) MBI550 Teknik Analisis Bahan Hayati 3(2-1) 

MBI350 
Teknik Koleksi dan Penataan 
Spesimen 2(0-2) 

MBI552 
Teknik Koleksi dan Penataan 
Spesimen 

2(0-2) 
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Kurikulum 2011 Kurikulum 2016 

Kode Mata Kuliah SKS Kode Mata Kuliah SKS 

MBI301 Teknik Penulisan dan Penyajian 
Karya Ilmiah 

2(2-0) MBI554 Teknik Penulisan dan Penyajian 
Karya Ilmiah 

2(2-0) 

 


