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Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan dari berbagai 

perkembangan dan perubahan pada sistem 
pendidikan nasional, terutama dalam 
penyelenggaraan akademik, maka Dekan 
Fakultas Pertanian telah menetapkan Keputusan 
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
Nomor 01/UN21.4/EP/2018 tentang Peraturan 
Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jambi; 

b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Pertanian 
Universitas Jambi Nomor 01/UN21.4/EP/2018 
tentang Peraturan Akademik Fakultas Pertanian 
UNJA sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan perubahan sistem pendidikan 
nasional, sehingga harus segera diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, 
maka perlu segera menyesuaikan dan 
menetapkan Peraturan Akademik Fakultas 
Pertanian Universitas Jambi. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 
2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 
tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5007); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara RI 5500); 

8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
{Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24); 

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara RI 
Tahun 2021 Nomor 106); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi 
(Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 297); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan 
Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 433); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 
dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 
2013 Nomor 466); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 



tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 
Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 
151); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang 
Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 
Nomor 831); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Univer- sitas Jambi (Berita Negara RI 
Tahun 2014 Nomor 366); 

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana 
Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI 
Tahun 2015 Nomor 2); 

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 
tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan 
Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 
1372); 

19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa 
Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi 
Negeri (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 
1953); 

20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 
Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada 
Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 
Nomor 40); 

21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1462); 

22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2017 
tentang Standar Pelayanan Minimum 



Universitas Jambi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 280); 

23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352); 

24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat 
Profesi, gelar, dan Tata Cara Penulisan gelar di 
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763); 

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 
Nomor 47); 

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program 
Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara RI 
Tahun 2020 Nomor 49); 

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan 
Mahasiswa Baru Program Sarjana pada 
Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 
2020 Nomor 50); 

28. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor 
Universitas Jambi Periode Tahun 2020 -2024; 

29. Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 
Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 
Universitas Jambi. 

 
Memperhatikan : Saran dan persetujuan anggota Senat Fakultas 

Pertanian Universitas Jambi dalam Rapat Senat 
yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI 

TENTANG PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS 
PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI. 

 
 

 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi, yaitu perangkat pemerintah yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan 
teknologi. 

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan 
teknologi. 

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada kementerian yang 
membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, 
kebudayaan, riset dan teknologi. 

4. Universitas adalah Universitas Jambi yang selanjutnya disebut 
UNJA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum. 

5. Rektor adalah organ UNJA yang memimpin penyelenggaraan dan 
pengelolaan UNJA. 

6. Senat universitas yang selanjutnya disingkat Senat adalah organ 
UNJA yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan 
melakukan pengawasan di bidang akademik. 

7. Dekan adalah Dekan Fakultas Pertanian UNJA yang berwenang dan 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di fakultas.  

8. Fakultas adalah Fakultas Pertanian, yang selanjutnya disebut 
Fakultas, merupakan himpunan sumber daya pendukung yang 
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan vokasi 
dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 

9. Senat fakultas adalah organ pada tingkat Fakultas yang berwenang 
untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan 
melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat Fakultas.  

10. Jurusan adalah jurusan yang ada pada Fakultas yang merupakan 
unsur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 
satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
jenis pendidikan akademik dan vokasi. 

11. Program studi (prodi) adalah program studi yang ada pada Fakultas 
yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 
satu jenis pendidikan akademik dan vokasi. 

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan 
UNJA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 



13.  Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah seorang dosen yang 
mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, 
dan mengevaluasi proses pembelajaran pada suatu mata kuliah. 

14. Pembimbing Akademik (PA) adalah seorang dosen yang mempunyai 
tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik 
terhadap sekelompok mahasiswa yang dibimbing. 

15. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti 
program pendidikan pada suatu semester yang sedang berlangsung 
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor. 

16. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama 
pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
diselenggarakan oleh Fakultas. 

17. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama 
pada keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Fakultas 

18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan Pendidikan Tinggi. 

19. Kegiatan pembelajaran di luar prodi meliputi kegiatan belajar di 
kelas, magang/praktik kerja, proyek di desa, pertukaran pelajar, 
penelitian, kewirausahaan, studi/proyek independen, mengajar di 
daerah terpencil, dan proyek kemanusiaan. 

20. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah 
sistem kredit untuk suatu prodi dari suatu jenjang pendidikan yang 
menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil. 

21. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat 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 prodi. 

22. Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar 
yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi 
oleh dua sampai 5 empat jam perminggu dengan tugas atau 
kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu 
semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara. 

23. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah petunjuk ringkas 
tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu 
proses pembelajaran.  

24. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis 
mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam 
satu semester.  

25. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik 
mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang 
diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan 



26. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan 
nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks 
mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 

27. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian nilai kredit 
dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah sks 
mata kuliah yang diambil dalam kurun waktu tertentu. 

28. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah jumlah perkalian nilai kredit 
dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah sks 
mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester. 

29. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang 
dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk 
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu. 

30. Skripsi atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah tugas yang 
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka 
menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana. 

31. Tesis adalah tugas akhir yang memberi pengalaman belajar kepada 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk 
memperoleh gelar Magister. 

32. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar 
dan indek prestasi mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa. 

33. Kalender Akademik adalah jadual kegiatan akademik tahunan yang 
disusun secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Rektor. 

34. Integrated Learning Management System (iLMS) adalah sistem 
pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai aktivitas 
pembelajaran ke dalam suatu sistem jaringan yang didukung oleh 
perangkat lunak berbasis data dan jalur data. 

35. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) adalah sistem informasi 
berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis 
parameter yang digunakan dalam penjaminan mutu serta 
monitoring dan evaluasi akademik mahasiswa secara menyeluruh 
secara online. 

36. Sistem Elektronik Terintergrasi Tugas Akhir (ELISTA) adalah sistem 
informasi berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data 
yang digunakan dalam penjaminan mutu serta monitoring dan 
evaluasi tugas akhir mahasiswa secara online. 

37. Sistem Informasi Pengabdian Masyarakat (EDIMAS) adalah sistem 
informasi berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data 
yang digunakan dalam penjaminan mutu serta monitoring dan 
evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa 
secara online. 

38. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan 
pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan 
penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan 
sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka 



untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah 
dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi. 

39. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah unit ditingkat fakultas yang 
melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan 
penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan 
sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka 
untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar. 

 
BAB II 

ARAH DAN TUJUAN PENDIDIKAN 

Pasal 2 
(1) Fakultas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan 

vokasi; 
(2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana yang 

dimaksud pada Ayat (1) meliputi program sarjana (S1) dan 
program magister (S2); 

(3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) meliputi program profesi insinyur; 

(4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) meliputi program Diploma, Sarjana Terapan, 
Magister Terapan; 

(5) Program pendidikan akademik diarahkan untuk menghasilkan 
lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di 
bidang pertanian; 

(6) Program pendidikan profesi diarahkan untuk menghasilkan 
lulusan yang memiliki keahlian khusus bidang pertanian; 

(7) Program pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan 
lulusan yang siap menerapkan keahlian di bidang pertanian; 

(8) Program pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta 
didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan akademik dalam menerapkan dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, serta 
menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional; 

(9) Program pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik 
untuk memiliki keahlian khusus di bidang pertanian; 

(10) Program  pendidikan   vokasi   bertujuan   menyiapkan   peserta   
didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan vokasional dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang pertanian, serta menyebarluaskan dan 
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat dan memperkaya budaya nasional. 

 



BAB III 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Bagian satu  
Umum 

 
Pasal 3 

(1) Administrasi akademik dalam penyelenggaraan pendidikan 
dilaksanakan oleh jurusan; 

(2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh prodi; 
(3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum 

yang berlaku pada masing-masing prodi; 
(4) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan di ruang kuliah, 

laboratorium, studio, kebun pendidikan dan percobaan (teaching 
and research farm), dan atau tempat lain yang disetujui oleh 
universitas dan fakultas. 

 
Bagian kedua 

Kalender Akademik 
 

Pasal 4 
(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam 2 (dua) semester 

reguler dalam setiap tahun akademik, yaitu semester ganjil dan 
semester genap; 

(2) Penyelenggaraan pembelajaran pada setiap semester terdiri atas 
minimal 16 pertemuan tatap muka, termasuk Ujian Tengah 
Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS); 

(3) Minggu tenang dilaksanakan selama satu minggu sebelum ujian 
semester dan berlaku pada setiap Semester Ganjil dan Semester 
Genap; 

(4) Hasil evaluasi  perkuliahan  tatap muka diunggah  ke SIAKAD oleh  
dosen  penanggung jawab  kelas sesuai jadwal pada kalender 
akademik; 

(5) Hasil  evaluasi  mata kuliah tugas akhir diunggah  ke SIAKAD oleh 
jurusan sesuai jadwal pada kalender akademik. 
 

Bagian Ketiga 
Semester Antara 

 
Pasal 5  

(1) Setiap satu tahun akademik, fakultas dapat menyelenggarakan satu 
kali semester antara; 

(2) Penyelenggaraan semester antara sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana dan 
diploma; 



(3) Penyelenggaraan semester antara bertujuan untuk percepatan masa 
studi dan perbaikan indeks prestasi; 

(4) Mata kuliah yang boleh diambil mahasiswa pada semester antara 
adalah mata kuliah dengan status kontrak baru (B), perbaikan nilai 
(PN), atau Ulang (U);   

(5) Mata kuliah dengan status kontrak baru sebagaimana disebutkan 
pada ayat (4) adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum; 

(6) Mata kuliah dengan status kontrak ulang sebagaimana disebutkan 
pada ayat (4) adalah mata kuliah yang tidak berpraktikum atau 
mata kuliah berpraktikum yang praktikumnya telah dinyatakan 
lulus;  

(7) Penyelenggaraan semester antara sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Beban studi maksimum 9 (sembilan) sks; 
b. Mata Kuliah dengan status kontrak baru (B) dapat diambil oleh 

mahasiswa dengan IPK minimal 3,50; 
c. Mata kuliah sebagaimana huruf a, tidak termasuk kuliah 

kerja nyata (kukerta) atau magang pada program sarjana dan 
praktek kerja lapang pada program diploma; 

d. Perkuliahaan semester antara diselenggarakan selama 8 
(delapan) minggu dengan 16 pertemuan termasuk ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester; 

(8) Penanggung jawab semester antara adalah Dekan yang dalam 
operasionalnya dapat membentuk panitia yang melibatkan dosen 
dan kependidikan di fakultas; 

(9) Biaya penyelenggaraan semester antara dibebankan pada anggaran 
fakultas. 

 
Bagian Keempat 

Sistem Pendidikan  
 

Pasal 6 
(1) Penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Pertanian dilaksanakan 

berdasarkan SKS; 
(2) Sistem penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan secara 

luring, daring, atau kombinasi keduanya (blended learning); 
(3) Beban   studi   mahasiswa   dan   beban   kerja   dosen   pada   

program  pendidikan   yang berdasarkan SKS sebagaimana 
disebutkan  pada Ayat (1) dinyatakan dengan satuan kredit 
semester (sks); 

(4) Satu sks kuliah mencakup 3 (tiga) kegiatan per minggu, terdiri atas: 
a. 50 (lima puluh) menit kuliah tatap muka; 
b. 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur tidak terjadwal; 
c. 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri. 



(5) Satu sks praktikum adalah kegiatan di laboratorium atau studio 
atau kebun pendidikan dan percobaan (teaching and research farm), 
atau rumah kaca selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per 
minggu; 

(6) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik 
studio, praktek bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, 
perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran 
pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada 
masyarakat adalah 170 menit. 

 

Bagian Kelima 
Beban dan Masa Studi  

Pasal 7 
(1) Beban studi pada pendidikan akademik Program Magister paling 

sedikit 36 sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun 
akademik; 

(2) Beban studi pada pendidikan akademik Program Sarjana paling 
sedikit 144 sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun 
akademik; 

(3) Beban studi pada pendidikan Program Profesi sekurang-kurangnya 
24 sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik; 

(4) Beban studi pada pendidikan vokasi Program Sarjana Terapan 
paling sedikit 144 sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) 
tahun akademik; 

(5) Beban studi pada pendidikan vokasi Program DIII paling sedikit 108 
sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik; 

(6) Bagi mahasiswa yang baru menyelesaikan cuti kuliah, jumlah 
maksimum beban studi yang boleh dikontrak didasarkan kepada IP 
yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah. 

 
Bagian Keenam 

Peminatan 
 

Pasal 8 
(1) Program studi (prodi) pada pendidikan akademik Program Sarjana 

Strata-1 dapat menawarkan peminatan yang dipilih mahasiswa 
pada Semester V; 

(2) Teknis pelaksanaan penentuan peminatan sebagaimana dinyatakan 
pada Ayat (1) ditetapkan oleh prodi; 

(3) Penetapan peminatan mahasiswa diusulkan prodi ke fakultas 
melalui jurusan. 

 
 

 



BAB IV 
KURIKULUM 

Bagian Kesatu 
Struktur Kurikulum 

 
Pasal 9 

(1) Kurikulum prodi di Fakultas Pertanian disusun berdasarkan 
standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup pengembangan 
intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan; 

(2) Penyelenggaraan pendidikan pada prodi pada Fakultas Pertanian 
dilaksanakan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi 
yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
Perguruan Tinggi.  

 
Struktur Kurikulum Program Diploma III 

Pasal 10 
(1) Struktur mata kuliah dalam kurikulum Program Diploma III terdiri 

atas mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, 
mata kuliah wajib fakultas, prodi, serta mata kuliah pilihan; 

(2) Mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib universitas 
sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mengikuti Peraturan 
Akademik Universitas;  

(3) Mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib prodi mengacu 
kepada kurikulum prodi.  

 

Struktur Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan 
Pasal 11 

(1) Kurikulum program pendidikan strata-1 akademik maupun 
terapan dapat diimplementasikan dengan program Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); 

(2) Struktur mata kuliah dalam kurikulum Program Sarjana dan 
Sarjana Terapan terdiri atas mata kuliah wajib nasional, mata 
kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, prodi, serta 
mata kuliah pilihan; 

(3) Mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah wajib universitas 
sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mengikuti Peraturan 
Akademik Universitas;  

(4) Mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib prodi mengacu 
kepada kurikulum prodi; 

(5) Mata Kuliah wajib Fakultas sebagaimana disebutkan pada ayat (2) 
terdiri atas 18 sks, termasuk 3 sks mata kuliah Agropreneur;  



(6) Mata Kuliah prodi terdiri atas 107 sks, termasuk mata kuliah 
kewirausahaan wajib prodi atau sebutan lain 3 sks; 

(7) Mata Kuliah prodi terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah 
pilihan; 

(8) Mata Kuliah pilihan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 
yang ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan 
pertimbangan dari Senat UNJA. 

 
Struktur Kurikulum Program Magister 

Pasal 12 

(1) Struktur mata kuliah dalam kurikulum Program Magister terdiri 
atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan; 

(2) Mata Kuliah pilihan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 
yang ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan 
pertimbangan dari Senat UNJA. 
 

Struktur Kurikulum Program Profesi Insinyur 
Pasal 13 

(1) Struktur mata kuliah dalam kurikulum Program Profesi Insinyur 
terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan; 

(2) Mata Kuliah pilihan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) 
yang ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan 
pertimbangan dari Senat UNJA. 

 
Bagian Kedua 

Standar Kompetensi lulusan 
 

Pasal 14 
Standar Kompetensi lulusan untuk semua jenjang dan jenis 
pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 
Peraturan Akademik UNJA. 
 

Bagian Ketiga 
Kode Mata Kuliah 

 
Pasal 15 

(1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan 
karakteristik mata kuliah;  

(2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dan 3 (tiga) 
kode huruf dan 3 (tiga) kode angka; 



(3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada: 
a. Mata Kuliah Wajib Nasional diberi kode UNS; 
b. Mata Kuliah Wajib Universitas diberi kode UNJ; 

c. Mata Kuliah Wajib Fakultas diberi kode PAK; 
d. Mata Kuliah Wajib prodi diberi kode akronim nama prodi, yaitu: 

Agroekoteknologi : AET 
Agribisnis: : AGB 
Teknologi Hasil Pertanian : THP 
Teknologi Industri Pertanian : TIP 
Teknik Pertanian : TEP 
Kehutanan : KHP 
Diploma III Agrobisnis : DAG 
Magister Agribisnis : MAB 
Magister Agroekoteknologi : MAE 
Profesi Insinyur : PPI; 

e. Mata kuliah pilihan mengikuti kode mata kuliah prodi 
pengampu; 

f. Mata kuliah pilihan diberi kode dengan huruf awal E dan 
diikuti dengan 2 kode huruf penanda prodi; 

g. Mata kuliah pilihan yang dikontrak mahasiswa dari luar prodi 
di luar UNJA mengikuti kode dari prodi pada perguruan tinggi 
pengampu mata kuliah atau dapat disesuaikan dengan program 
kegiatan. 

(4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut: 
a. angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah 

tersebut menjadi mata kuliah bebas; 
b. angka urutan pertama dengan nilal 2 menandakan mata kuliah 

tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain; 
c. angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah 

tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah 
tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi 
mata kuliah lain; 

d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah 
tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah 
tertentu yang menjadi persyaratan; 

e. angka urutan pertama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah 
program magister tahun pertama; 

f. angka urutan pertama dengan nilai 6 menandakan mata kuliah 
program magister tahun kedua; 

g. angka urutan pertama dengan nilai 7 menandakan mata kuliah 
program doktor; 



h. angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan 
mata kuliah; 

i. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah di 
prodi masing-masing pada setiap semester. 

 
Bagian Keempat 

Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum 
 

Pasal 16 
(1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung 

tercapainya capaian pembelajaran lulusan program studi; 
(2) Setiap  mata  kuliah  yang  diajarkan  harus  memiliki  rencana 

program  pengajaran yang tertuang dalam bentuk RPS; 
(3) Rencana pembelajaran Semester (RPS) disusun oleh PJMK 

bersama dengan tim pengampu; 
(4) Penanggung jawab mata kuliah (PJMK) ditetapkan fakultas 

berdasarkan  usulan prodi melalui jurusan; 
(5) Rencana pembelajaran Semester (RPS) harus memuat capaian 

pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah dan 
disusun berdasarkan format DIKTI; 

(6) Rencana pembelajaran Semester (RPS) harus disahkan dan 
didokumentasikan oleh prodi sebagai bagian dari Dokumen Mutu 
Akademik; 

(7) Pelaksanaan RPS dipantau dan dievaluasi oleh UJM; 
(8) RPS wajib diupload pada laman SIAKAD UNJA dan ditinjau serta 

disesuaikan secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Bagian Kelima 

Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum 
 

Pasal 17 
(1) Mata kuliah wajib nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 
(2) Mata kuliah wajib universitas ditetapkan oleh Rektor UNJA; 
(3) Pemberlakuan kurikulum program studi ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor atas usul Dekan; 
(4) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal satu kali dalam 4 

(empat) tahun untuk diselaraskan dengan perkembangan ilmu dan 
teknologi, kebutuhan pengguna dan peraturan yang berlaku. 

 
 
 
 
 



Bagian Keenam 
Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

 
Pasal 18 

(1) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diterapkan bagi prodi 
pendidikan Diploma III, Sarjana Terapan, dan Sarjana; 

(2) Mata Kuliah pada Semester 1 (Satu) sampai dengan Semester 4 
(Empat) dalam kurikulum prodi disusun untuk memenuhi 
kompentensi minimal prodi; 

(3) Mata kuliah setelah Semester 4 (Empat) dirancang untuk 
memenuhi kompetensi tambahan bagi lulusan prodi dan dapat 
dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di luar prodi; 

(4) Mata Kuliah pada  Semester 5 (Lima) dapat diambil mahasiswa 
pada prodi lain, baik di dalam maupun di luar UNJA; 

(5) Mata kuliah pada Semester 6 (Enam) dan pada Semester 7 (Tujuh) 
dapat diambil mahasiswa di luar UNJA sesuai dengan panduan 
MBKM UNJA; 

(6) Rekognisi kegiatan di luar prodi akan diatur tersendiri oleh masing-
masing prodi. 

 
Pasal 19 

(1) Pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
Ayat (5) dapat berbentuk: 

a. Pertukaran pelajar 
b. Magang/praktik kerja 
c. Asistensi mengajar 
d. Penelitian/Riset 
e. Proyek kemanusiaan 
f. Kegiatan wirausaha 
g. Studi/proyek independen 
h. Membangun desa/KKNT 
i. Bela negara 
j. Inovasi Fakultas dan UNJA; 

(2) Ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Ayat (1) mengacu pada 
Panduan MBKM UNJA; 

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran inovasi fakultas 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf j mengacu pada 
Panduan MBKM Fakultas. 

 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
PENERIMAAN MAHASISWA  

Bagian kesatu 
Penerimaan Mahasiswa Baru 

 
Pasal 20 

Penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jenis program 
pendidikan mengacu pada Peraturan Akademik Universitas. 

 
Bagian kedua 

Pendaftaran Ulang 
 

Pasal 21 
Pendaftaran ulang untuk semua jenjang dan jenis program pendidikan 
mengacu pada Peraturan Akademik Universitas. 

 
Bagian Ketiga 

Perpindahan Mahasiswa 
 

Pasal 22 
(1) Perpindahan mahasiswa untuk semua jenjang dan jenis program 

pendidikan mengacu pada Peraturan Akademik Universitas; 
(2) Dalam hal perpindahan mahasiswa antar prodi dalam fakultas 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Setelah menempuh minimal 2 semester dan maksimal 4 

semester di prodi asal  
b. IPK minimal 2,00 
c. Peringkat akreditasi prodi asal maksimal satu tingkat di bawah 

prodi yang dituju. 
 

Bagian Keempat 
Pertukaran Mahasiswa 

 
Pasal 23 

Pertukaran mahasiswa untuk semua jenjang dan jenis program 
pendidikan mengacu pada Peraturan Akademik Universitas. 
 

BAB VI 
DISPENSASI KULIAH DAN CUTI AKADEMIK 

Pasal 24 
Dispensasi kuliah dan cuti akademik untuk semua jenjang dan jenis 
Program Pendidikan mengacu pada peraturan akademik Universitas. 
 



BAB VII 
KONTRAK KULIAH 

 
Bagian Kesatu 

Pengisian Kartu Rencana Studi 
 

Pasal 25 
(1) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS; 
(2) Rencana studi semester wajib dikonsultasikan dengan PA sebelum 

diinput ke SIAKAD paling lambat 2 (dua) hari sebelum masa 
pengisian KRS berakhir; 

(3) Pengisian KRS dilakukan secara daring pada SIAKAD sesuai jadwal 
yang ditentukan; 

(4) Jumlah   beban   studi program sarjana  (S1) dalam rencana   studi 
berikutnya mengacu pada Peraturan Akademik Universitas; 

(5) Jumlah beban studi untuk program Magister dan Diploma diatur 
tersendiri. 

 
Bagian Kedua 

Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah 
 

Pasal 26 
(1) Mahasiswa  dapat mengubah rencana  studi  semester  yang  

tercantum dalam KRS setelah mendapatkan persetujuan dari 
Dosen PA; 

(2) Pengubahan  Rencana  Studi  dilaksanakan maksimal  minggu    
ke-3 setelah kuliah berlangsung dan atau ditetapkan oleh Wakil 
Dekan BAKSI. 

 
BAB VIII 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

Bagian Kesatu  
Pendekatan, Metode dan Sistem Pembelajaran 

 
Pasal 27 

(1) Pembelajaran di Fakutas Pertanian dilaksanakan melalui 
pendekatan Student Centered Learning (SCL):  

(2) Metode pembelajaran yan diterapkan di Fakultas Pertanian adalah 
kombinasi dari beberapa metode yaitu, ceramah, penugasan, 
diskusi kelas, Problem-based Learning dan Project-based Learning; 

(3) Sistem pembelajaran yang diterapkan di Fakutas Pertanian adalah 
sistem pembelajaran terpadu (blended learning; kombinasi atau 
luring dan daring). 



Bagian Kedua 
Pembelajaran Luring  

 
Kuliah Tatap muka 

Pasal 28 
Kuliah tatap muka dapat dilaksanakan di ruang kelas, laboratorium, 
dan teaching and research farm berdasarkan  RPS. 
 

Praktikum 
Pasal 29 

(1) Praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium, studio, kebun 
pendidikan dan percobaan (teaching and research farm), dan di luar 
kampus  berdasarkan penuntun praktikum; 

(2) Kegiatan praktikum di luar kampus harus selesai dalam satu hari 
kerja dan disetujui oleh pimpinan fakultas. 

 
Kunjungan Lapang 

Pasal 30 
(1) Kunjungan lapang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana 

minimal satu kali selama masa studinya; 
(2) Dalam kondisi tertentu pelaksanaan kunjungan lapangan dapat 

ditiadakan dan digantikan dengan kegiatan lain yang ditetapkan 
oleh dekan; 

(3) Penyelenggaraan kunjungan lapang diatur oleh Fakultas dan 
dilaksanakan oleh prodi dan tidak terkait dengan mata kuliah 
tertentu; 

(4) Pelaksanaan kunjungan lapang disesuaikan dengan ketersediaan 
anggaran Fakultas; 

(5) Setiap mahasiswa peserta kunjungan lapang diwajibkan   
membuat laporan untuk memperoleh sertifikat kunjungan lapang 
yang merupakan salah satu persyaratan ujian akhir. 

 
Persyaratan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapang 

Pasal 31 
(1) Setiap mahasiswa program sarjana wajib memilih salah satu  mata 

kuliah pengabdian kepada masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) atau Praktik Kerja Lapang (PKL); 

(2) Mahasiswa program sarjana dapat mengikuti mata kuliah KKN atau 
PKL setelah lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 88 sks; 

(3) Setiap mahasiswa program Diploma III wajib melaksanakan PKL 
setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah tatap muka. 
 
 
 



Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata 
Pasal 32 

Penyelenggaraan KKN mengacu kepada peraturan yang diterbitkan oleh 
Pusat Pelaksana KKN. 
 

Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapang (PKL) 
Pasal 33 

(1) Kegiatan PKL dikelola oleh komisi PKL Fakultas; 
(2) Praktik Kerja Lapang (PKL) dapat dilaksanakan pada Semester 

Ganjil dan Semester Genap; 
(3) Dalam penyelenggaraan PKL, Komisi PKL Fakultas harus 

berkoordinasi dengan Ketua prodi melalui Ketua Jurusan untuk 
menentukan substansi dan pembimbing kegiatan PKL; 

(4) Kegiatan PKL dilaksanakan selama 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) 
minggu; 

(5) Setiap mahasiswa yang mengikuti PKL dibimbing oleh satu orang 
dosen pembimbing dan satu orang pendamping lapangan; 

(6) Mahasiswa yang melalaikan proses bimbingan PKL selama 2 (dua) 
bulan sejak penunjukkan dosen pembimbing, dianggap 
mengundurkan diri dari proses pembimbingan, dan harus 
mengajukan kembali  usulan  dosen  pembimbing  ke  program 
diploma  pada semester berikut;  

(7) Pendamping lapangan berasal dari Instansi atau lokasi PKL yang 
berpengalaman dalam substansi PKL mahasiswa; 

(8) Mahasiswa yang mengikuti PKL harus memenuhi persyaratan 
telah lulus sekurang-kurangnya 88 sks mata kuliah; 

(9) Sistem penilaian PKL diatur oleh Komisi PKL Fakultas. 

 
Seminar Proposal  

Pasal 34 
(1) Seminar proposal diwajibkan untuk mahasiswa Program Sarjana 

dan Program Pascasarjana sebelum melaksanakan penelitian 
tugas akhir; 

(2) Seminar proposal dilaksanakan di hadapan pembimbing dan 
dosen penguji, serta dapat mengikutsertakan 3 (tiga) orang 
mahasiswa sebagai pembahas utama dan dihadiri oleh sekurang-
kurangnya oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa, kecuali jika jumlah 
mahasiswa pada prodi tertentu tidak mencukupi; 

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat 
melaksanakan seminar proposal adalah: 
a. telah menyelesaikan  penulisan  draft  proposal penelitian  yang  

disetujui  oleh  kedua pembimbing; 
b. telah mengikuti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali seminar 

sebagai peserta aktif dan pernah sekurang-kurangnya dua kali 
sebagai pembahas utama pada seminar proposal; 



(4) Jurusan wajib menyediakan blanko berita acara, daftar hadir, 
blanko penilaian, dan blanko saran terkait dengan pelaksanaan 
seminar proposal; 

(5) Teknis pelaksanaan, pembahasan, dan penilaian seminar proposal 
ditetapkan oleh jurusan masing-masing. 

 
Bimbingan Tugas Akhir 

Pasal 35 
(1) Pengajuan pembimbing tugas akhir dapat dilaksanakan bila 

mahasiswa telah lulus beban studi sekurang-kurangnya:  
a. 15 sks untuk tesis; 
b. 12 sks untuk tugas akhir profesi; 
c. 120 sks untuk skripsi; 
d. 102 sks untuk PKL Program Diploma III; 

(2) Tugas akhir disusun berdasarkan hasil penelitian empiris di 
laboratorium, teaching and research farm, rumah kaca, lapangan, 
masyarakat atau institusi pemerintah dan/atau swasta, yang 
dilakukan dengan mempedomani metoda penelitian yang benar di 
bawah bimbingan dosen pembimbing tugas akhir;   

(3) Dalam pelaksanaan tugas akhir, setiap mahasiswa dibimbing oleh 
I (satu) orang Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan 1 (satu) 
orang Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) yang ditunjuk 
oleh Dekan atas usulan Ketua prodi melalui Ketua Jurusan; 

(4) Bimbingan tugas akhir dapat berupa pemberian arahan dan 
diskusi antara dosen dan mahasiswa bimbingan; 

(5) Pembimbingan harus tercatat pada ELISTA; 
(6) Mahasiswa yang melalaikan proses bimbingan tugas akhir selama 

2 (dua) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari 
proses pembimbingan, dan  harus  mengajukan  kembali  usulan  
dosen  pembimbing  tugas akhir  pada semester berikutnya. 

 
Seminar Hasil Penelitian 

Pasal 36 
(1) Seminar hasil diwajibkan untuk mahasiswa Program Sarjana dan 

Program Pascasarjana sebelum mengajukan ujian tugas akhir; 
(2) Seminar hasil dilaksanakan di hadapan pembimbing, dosen 

penguji, 3 (tiga) orang mahasiswa pembahas utama dan dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa, 
kecuali jika jumlah mahasiswa pada prodi tertentu tidak 
mencukupi; 

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat 
melaksanakan seminar hasil adalah: 
a. telah  menyelesaikan  penulisan  draft  skripsi/tesis  yang  

disetujui  oleh  kedua pembimbing; 



b. telah melaksanakan seminar proposal dan pernah seabgai 
pembahas utama seminer hasil; 

(4) Jurusan wajib menyediakan blanko berita acara, daftar hadir, 
blanko penilaian, dan blanko saran terkait seminar hasil 
penelitian; 

(5) Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil penelitian dan berhak 
mengajukan ujian tugas akhir apabila memperoleh nilai seminar 
hasil penelitian rata-rata dari dosen penguji sekurang-kurangnya 
70; 

(6) Teknis pelaksanaan dan pembahasan seminar hasil ditetapkan 
oleh jurusan masing-masing. 

 
Ujian Tugas Akhir 

Pasal 37 
(1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian tugas akhir apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
a. telah lulus semua mata kuliah dengan bobot sekurang-

kurangnya 144 sks; 
b. tidak memiliki nilai D+ dan atau D untuk mata kuliah wajib.  

(2) Fakultas memiliki kewenangan untuk menetapkan pelaksanaan 
ujian tugas akhir secara daring pada kondisi tertentu; 

(3) Ujian tugas akhir secara daring dan hybrid dapat dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan dari tim penguji; 

(4) Jurusan wajib menyediakan blanko berita acara, daftar hadir, dan 
blanko penilaian; 

(5) Teknis pelaksanaan ujian tugas akhir ditetapkan oleh jurusan 
masing-masing. 

 
Bagian Ketiga 

Pembelajaran Daring  
 

Kuliah terstruktur 
Pasal 38 

(1) Kuliah pembelajaran daring dapat dilakukan secara sinkron dan 
asinkron melalui media internet dan iLMS; 

(2) Pembelajaran sinkron dapat dilakukan dalam 2 bentuk yaitu tatap 
muka langsung dan tatap muka maya; 

(3) Pembelajaran tatap muka langsung dapat dilakukan dengan 
aplikasi meeting (zoom, google meet, elearning);  

(4) Dalam pembelajaran tatap muka langsung, mahasiswa diwajibkan 
memperoleh akses internet, berpakaian dengan sopan dan rapi, 
dan mengaktifkan video;  



(5) Dalam pembelajaran tatap muka maya, mahasiswa diwajibkan 
aktif berinteraksi dengan dosen selama periode perkuliahan 
terjadwal yang ditetapkan; 

(6) Pembelajaran secara asinkron dapat dilakukan melalui pemberian 
tugas mandiri atau penugasan kolaborasi melalui Problem-based 
Learning atau Project-based Learning.  

  
Praktikum 
Pasal 39 

(1) Praktikum secara daring dilakukan berdasarkan panduan 
praktikum yang telah disediakan;  

(2) Praktikum dapat dilaksanakan dalam bentuk merumuskan suatu 
model, merancang suatu produk, menyusun suatu rencana atau 
mengamati suatu objek praktikum;  

(3) Objek yang diamati dalam praktikum dapat berasal dari 
pengamatan langsung atau melalui sumber-sumber belajar yang 
ada; 

(4) Evaluasi terhadap kegiatan praktikum dilakukan melalui ujian 
praktikum; 

(5) Ujian praktikum dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan atau 
penugasan yang disajikan dalam media audio visual. 

 
Bimbingan Tugas Akhir 

Pasal 40 
Bimbingan tugas akhir secara daring dilaksanakan sebagaimana diatur 
pada Pasal 35 dan menggunakan ELISTA. 

 
Seminar Proposal 

Pasal 41 
(1) Seminar proposal diwajibkan untuk mahasiswa program sarjana 

dan program pascasarjana; 
(2) Seminar proposal dilaksanakan di hadapan pembimbing, dosen 

penguji, dapat menghadirkan 3 (tiga) orang mahasiswa pembahas 
utama dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) 
orang mahasiswa, kecuali jika jumlah mahasiswa pada prodi 
tertentu tidak mencukupi; 

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat 
melaksanakan seminar proposal adalah: 
a. telah  menyelesaikan  penulisan  draft  proposal penelitian  yang  

disetujui  oleh  kedua pembimbing; 
b. telah mengikuti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali seminar 

sebagai peserta dan pernah 2 kali sebagai pembahas utama pada 
seminar proposal; 



(4) Jurusan wajib menyediakan blanko berita acara, daftar hadir, 
blanko penilaian, dan blanko saran yang dapat diakses secara 
online oleh mahasiswa dan tim penguji; 

(5) Teknis pelaksanaan, pembahasan dan penilaian seminar proposal 
ditetapkan oleh jurusan masing-masing. 

Seminar hasil 
Pasal 42 

(1) Seminar hasil diwajibkan untuk mahasiswa program sarjana dan 
program pascasarjana; 

(2) Seminar hasil dilaksanakan di hadapan pembimbing, dosen 
penguji, 3 (tiga) orang mahasiswa pembahas utama dan dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa, 
kecuali jika jumlah mahasiswa pada prodi tertentu tidak 
mencukupi; 

(3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat 
melaksanakan seminar hasil adalah: 
a. telah  menyelesaikan  penulisan  draft  skripsi/tesis  yang  

disetujui  oleh  kedua pembimbing; 
b. telah mengikuti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali seminar 

sebagai peserta dan pernah sebagai pembahas utama pada 
seminar hasil. 

(4) Jurusan wajib menyediakan blanko berita acara, daftar hadir, 
blanko penilaian, dan blanko saran yang dapat diakses secara 
online oleh mahasiswa dan tim penguji; 

(5) Mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil dan berhak 
mengajukan ujian tugas akhir apabila memperoleh nilai rata-rata 
sekurang-kurangnya 70; 

(6) Teknis pelaksanaan dan pembahasan seminar hasil  ditetapkan 
oleh jurusan masing-masing. 

 
Ujian Tugas Akhir  

Pasal 43 
(1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian tugas akhir apabila memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 37 Ayat (1); 
(2) Fakultas memiliki kewenangan untuk menetapkan pelaksanaan 

ujian tugas akhir secara daring pada kondisi tertentu; 
(3) Ujian tugas akhir secara daring dan hybrid dapat dilaksanakan 

setelah mendapat persetujuan dari tim penguji; 
(4) Jurusan wajib menyediakan blanko berita acara, daftar hadir, dan 

blanko penilaian yang dapat diakses secara online oleh mahasiswa 
dan tim penguji; 

(5) Teknis pelaksanaan ujian tugas akhir ditetapkan oleh jurusan 
masing-masing. 

 



BAB XII 
PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 44 
(1) Evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan 

dalam bentuk tugas, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir 
semester (UAS) dan ujian lain; 

(2) Tugas dalam konteks kegiatan pembelajaran dapat berupa proyek 
yang ditentukan oleh dosen pengampu;  

(3) Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan oleh dosen pengampu 
mata kuliah setelah kuliah berjalan 7 (tujuh) kali pertemuan 
dengan jadwal yang disesuaikan menurut jadwal kuliah tatap 
muka mata kuliah yang bersangkutan; 

(4) Ujian Akhir Semester (UAS)  dilaksanakan  oleh  Tim Pengampu 
Mata Kuliah pada jadwal kuliah tatap muka masing-masing mata 
kuliah dan sesuai kalender akademik; 

(5) Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan apabila sudah 
melaksanakan kuliah tatap muka 15 (lima belas) kali pertemuan; 

(6) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS jika telah mengikuti 
kuliah tatap muka sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima 
persen); 

(7) Penentuan nama-nama mahasiswa yang memenuhi syarat 
minimum untuk mengikuti UAS sebagaimana dinyatakan pada 
Ayat (6) ditetapkan oleh Dekan. 

 
Bagian Kedua 

Sistem Penilaian Hasil Pembelajaran Mata Kuliah 
 

Pasal 45 
(1) Penilaian hasil belajar didasarkan pada pencapaian kompetensi 

sesuai dengan Standar Kompetensi; 
(2) Pencapaian kompetensi dinilai menggunakan acuan penilaian 

yang ditetapkan dalam peraturan akademik Universitas; 
(3) Mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang 

mata kuliah tersebut pada semester gasal atau genap tahun 
berikutnya; 

(4) Mahasiswa yang memperoleh nilai D+ dan D dapat mengontrak 
ulang mata kuliah tersebut pada semester gasal atau genap tahun 
berikutnya, kecuali mata kuliah pilihan. 

 
 
 



Bagian Ketiga 
Bobot Nilai 

 
Pasal 46 

(1) Bobot nilai mata kuliah terdiri atas tugas proyek, UTS, UAS, dan 
atau praktikum; 

(2) Bobot  nilai disesuaikan dengan proporsi bobot sks mata kuliah; 
(3) Nilai teori dan bobot nilai mata kuliah terdiri atas nilai tugas dan 

kuis dengan bobot 30%, nilai  UTS dengan bobot 35% dan nilai 
UAS dengan bobot 35%; 

(4) Nilai praktikum mata kuliah terdiri atas 40% aktifitas praktikum, 
30% laporan praktikum, dan 30% ujian praktikum; 

(5) Penilaian mata kuliah Seminar Proposal, Praktik Kerja Lapang, 
Skripsi diatur oleh UJM. 
 

Bagian Keempat 
Ujian Susulan 

 
Pasal 47 

(1) Ujian susulan suatu mata kuliah, baik untuk UTS maupun UAS, 
dapat diberikan oleh dosen penanggung jawab/pengampu mata 
kuliah setelah mendapat persetujuan dari Dekan; 

(2) Persetujuan dekan kepada mahasiswa yang berhalangan 
dikarenakan sakit dan/atau mendapat tugas dari fakultas atau 
universitas, dapat diberikan dengan menunjukkan bukti yang sah 
dan otentik; 

(3) Waktu pelaksanaan ujian susulan sebagaimana tersebut pada 
Ayat (1) diatur oleh dosen penanggung jawab/pengampu mata 
kuliah, sebelum batas akhir jadwal pelaporan nilai.  
 

Bagian Kelima 
Remedial 

 
Pasal 48  

(1) Remedial dilaksanakan untuk mahasiswa Program Diploma III; 
(2) Dosen PJMK dapat memberi kesempatan bagi mahasiswa yang  

mendapatkan  nilai  maksimal  D+  untuk mengikuti remedial; 
(3) Remedial dapat berupa pemberian tugas, ujian lisan, atau ujian 

tertulis; 
(4) Remedial dilaksanakan sebelum jadwal pelaporan nilai berakhir. 

 
 
 
 
 



Bagian Keenam 
Nilai Mutu 

 
Pasal 49 

Nilai mutu mata kuliah mengacu pada Peraturan Akademik 
Universitas.  

 
BAB XII 

KELULUSAN 
 

Bagian Kesatu 
Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa 

 
Pasal 50 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Akademik Universitas. 
 

Bagian kedua 
Syarat Kelulusan 

 
Pasal 51 

(1) Kelulusan mahasiswa Program Magister, Profesi, Sarjana  dan  
Diploma  pada  Fakultas Pertanian mengacu pada Peraturan 
Akademik Universitas; 

(2) Identifikasi pemenuhan persyaratan kelulusan setiap mahasiswa 
dilakukan di masing-masing prodi. 

 
Bagian Ketiga 

Predikat Kelulusan 
 

Pasal 52 
Predikat kelulusan pada Fakultas mengacu pada Peraturan Akademik 
Universitas. 

 

Bagian Keempat 
Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

 
Pasal 53 

Penerbitan Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
bagi lulusan Fakultas mengacu pada Peraturan Akademik Universitas. 
 

 
 
 
 



Bagian Kelima 
Gelar Akademik dan Vokasi 

 
Pasal 54 

(1) Mahasiswa  yang  telah  menyelesaikan  studinya  pada  Program  
Magister, Profesi, Sarjana dan Diploma, berhak untuk 
menggunakan gelar akademiknya; 

(2) Mahasiswa  yang  menyelesaikan  pendidikan  pada  Program  
Magister Agroekoteknologi mendapat  gelar Magister Pertanian 
atau disingkat MP; 

(3) Mahasiswa  yang  menyelesaikan  pendidikan  pada  Program  
Magister Agribisnis mendapat  gelar Magister Sains atau disingkat 
M.Si; 

(4) Mahasiswa  yang  menyelesaikan  pendidikan  pada  Program  
Profesi Insinyur mendapat  gelar Insinyur disingkat Ir; 

(5) Mahasiswa  yang  menyelesaikan  pendidikan  pada  Program  
Sarjana mendapat  gelar Sarjana Pertanian atau disingkat S.P; 

(6) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada Program 
Diploma III berhak untuk menggunakan gelar Ahli Madya atau 
disingkat A.Md. 
 

Bagian Keenam 
Yudisium dan Wisuda 

 
Yudisium 
Pasal 55 

(1) Yudisium lulusan Fakultas Pertanian dilaksanakan setiap bulan; 
(2) Yudisium lulusan diselenggarakan secara administratif di sub 

bagian akademik berdasarkan data lulusan dari setiap prodi;  
(3) Persyaratan untuk mengikuti yudisium adalah: 

a. Sudah khatam Al-Qur-an bagi yang beragama muslim dan 
Keterangan lain yang setara untuk agama non muslim; 

b. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris sesuai persyaratan 
lulusan pada setiap jenjang pendidikan; 

c. Sudah lulus ujian skripsi;  
d. Sudah menyerahkan skripsi dan draf artikel ilmiah; 
e. Sudah mengisi data alumni di bagian kemahasiswaan; 
f. Transkrip sudah divalidasi oleh prodi. 

 
 

Wisuda 
Pasal 56 

Wisuda lulusan fakultas dilaksanakan dengan mengacu pada 
Peraturan Akademik Universitas. 



BAB XII 
DOSEN  

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 57 
(1) Standar mutu dan kewajiban dosen mengacu pada Peraturan 

Akademik Universitas; 
(2) Tugas dosen mencakup PA, penanggung jawab dan pengampu mata 

kuliah, pembimbing dan penguji PKL, pembimbing tugas akhir, 
penguji seminar proposal, penguji seminar hasil penelitian, dan 
penguji ujian tugas akhir. 

 
Bagian Kedua 

Dosen Pembimbing Akademik 
 

Pasal 58 
(1) Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan seorang PA sesuai 

prodi mahasiswa yang bersangkutan; 
(2) Penunjukan PA dilakukan oleh Dekan atas usulan Ketua Prodi 

melalui Ketua Jurusan dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor; 
(3) Persyaratan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PA 

mengacu kepada Peraturan Akademik Universitas. 

 
Bagian Ketiga 

Dosen Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah  
 

Program Magister 
Pasal 59 

(1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen PJMK pada Program 
Magister adalah dosen yang memenuhi syarat: 
a. sesuai dengan bidang keahliannya;  
b. berpendidikan doktor dengan jabatan serendah-rendahnya 

Lektor;  
(2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengasuh mata kuliah 

adalah dosen yang memenuhi syarat:  
a. sesuai dengan bidang keahliannya;  
b. berpendidikan doktor dengan jabatan serendah-rendahnya 

Asisten Ahli;  
(3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan dapat 

mengusulkan dosen tidak tetap bilamana bidang keahliannya yang 
dibutuhkan tidak tersedia di UNJA sebagai dosen pengampu mata 
kuliah kepada Rektor yang memenuhi syarat: 



a. sesuai dengan rumpun bidang keahliannya; 
b. berpendidikan Doktor; 

(4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah ditunjuk oleh 
Ketua Prodi dan diusulkan oleh Ketua Jurusan dan ditetapkan 
dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan. 

Program Profesi 
Pasal 60 

(1) Dosen yang dapat diangkat sebagai PJMK pada Program Profesi 
Insinyur adalah dosen yang memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sesuai bidang keahliannya; 
b. memiliki sertifikat insinyur;  
c. memiliki tingkat kompetensi sekurang-kurangnya Insinyur 

Professional Madya (IPM); 
(2) Dosen pengampu mata kuliah pada program profesi adalah dosen 

yang memenuhi syarat: 
a. sesuai bidang keahliannya; 
b. memiliki sertifikat insinyur;  
c. memiliki tingkat kompetensi sekurang-kurangnya Insinyur 

Professional Madya (IPM); 
(3) Selain dosen sebagaimana dimaksud tersebut, Dekan dapat 

mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu 
mata kuliah yang memiliki kualifikasi minimal berpendidikan 
Magister/Insinyur Profesional Madya dan/atau memiliki sertifikat 
profesi dari lembaga profesi yang diakui. 

 
Program Sarjana dan Vokasi 

Pasal 61 
(1) Setiap mata kuliah pada prodi dapat diampu oleh satu atau 

beberapa orang dosen tetap dan/atau dosen tidak tetap yang 
dikoordinir oleh seorang dosen tetap pada prodi tersebut sebagai 
PJMK; 

(2) Dosen PJMK bertanggung jawab penuh atas kelancaran 
pelaksanaan perkuliahan, praktikum, ujian dan penilaian; 

(3) Dosen PJMK bersama-sama Dosen Pengampu Mata Kuliah 
bertanggung jawab dalam penyusunan RPS dan menyampaikannya 
kepada Ketua Jurusan/Prodi paling lambat 2 (dua) minggu 
sebelum perkuliahan dimulai; 

(4) Dosen yang dapat diangkat sebagai PJMK pada Program Sarjana 
dan Program Vokasi adalah dosen yang memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a. sesuai dengan bidang keahliannya; 
b. sekurang-kurangnya berpendidikan magister dengan jabatan 

akademik Lektor atau berpendidikan doktor dengan jabatan 
Asisten Ahli; 



(5) Dosen PJMK disahkan melalui Keputusan Rektor atas usulan 
jurusan melalui fakultas; 

(6) Dosen yang dapat diangkat sebagai pengampu mata kuliah pada 
Program Sarjana dan Program Vokasi adalah dosen yang 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sesuai dengan bidang keahliannya; 
b. sekurang-kurangnya berpendidikan magister atau Spesialis dan 

memiliki NIDN atau NIDK; 
(6) Selain dosen sebagaimana dimaksud diatas, Dekan dapat 

mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu mata 
kuliah; 

(7) Bilamana dosen dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
(4) dan (6), huruf a dan b tidak dapat dipenuhi dari dalam 
lingkungan prodi, Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor untuk 
menunjuk dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen 
penanggung jawab atau pengampu suatu mata kuliah. 

 
Bagian Keempat 

Pembimbing dan Penguji Praktik Kerja Lapang  
 

Pasal 62 
(1) Setiap mahasiswa yang mengikuti PKL dibimbing oleh satu orang 

dosen pembimbing; 
(2) Pembimbing PKL adalah dosen prodi yang ditunjuk oleh Dekan atas 

usulan komisi PKL setelah berkoordinasi dengan Ketua Prodi dan 1  
(satu) orang Pendamping Lapangan  yang  ditunjuk  oleh  institusi  
tempat  PKL dilaksanakan; 

(3) Kualifikasi dosen pembimbing PKL adalah dosen dengan bidang 
keahlian sesuai dengan topik PKL mahasiswa yang dibimbingnya; 

(4) Pendamping Lapangan adalah Praktisi pada Lembaga yang menjadi 
lokasi PKL dan ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga tersebut; 

(5) Pendamping Lapangan memberikan penilaian terhadap mahasiswa 
terkait pelaksanaan PKL di lapangan;  

(6) Ketua Tim Penguji adalah dosen Pembimbing PKL mahasiswa yang 
bersangkutan; 

(7) Kualifikasi Penguji Utama adalah: 
a. dosen tetap; 
b. bidang keahlian sesuai dengan topik PKL mahasiswa yang diuji; 
c. sekurang-kurangnya berpendidikan doktor dengan jabatan 

akademik Asisten Ahli atau berpendidikan magister dengan 
jabatan akademik Lektor; 

(8) Kualifikasi Anggota Penguji adalah dosen yang bidang keahliannya 
sesuai dengan topik PKL mahasiswa yang diuji; 

(9) Teknis penunjukkan pembimbing dan penguji PKL diatur oleh 
Komisi PKL. 



Bagian Kelima 
Pembimbing Tugas Akhir 

 
Pembimbing Tesis 

Pasal 63 
(1) Pembimbing Utama tesis ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua 

Prodi melalui Dekan, dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan bidang ilmunya;  
b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor;  

(2) Pembimbing Pendamping tesis sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang 
yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Prodi melalui Dekan, 
dengan persyaratan sebagai berikut:  
a. sesuai dengan bidang ilmunya;  
b. berpendidikan doktor dengan jabatan serendah-rendahnya 

Asisten Ahli; 
(3) Ketua Prodi berwenang mengganti Pembimbing Utama dan atau 

Pembimbing Pendamping jika dosen pembimbing tidak 
melaksanakan proses bimbingan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan 
secara berturut-turut. 
 

Pembimbing Skripsi 
Pasal 64 

(1) Dalam penyusunan skripsi, setiap mahasiswa dibimbing oleh 1 
(satu) orang Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan 1 (satu) orang 
Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) yang ditunjuk Ketua 
Prodi dan diusulkan Ketua Jurusan kepada Dekan untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Rektor; 

(2) Kualifikasi Pembimbing Utama adalah: 
a. dosen tetap; 
b. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; 
c. memiliki  jabatan  akademik  serendah-rendahnya  Lektor  

Kepala  untuk  dosen berpendidikan magister atau Lektor 
untuk dosen berpendidikan 32octor; 

(3) Kualifikasi Pembimbing Pendamping adalah: 
a. dosen tetap atau dosen tidak tetap; 
b. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; 

(4) Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar prodi yang 
memiliki pendidikan minimal magister atau memiliki keahlian 
khusus dan gayut dengan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya; 

(5) Pembimbing Utama bertugas mengarahkan substansi penelitian 
yang meliputi perumusan masalah dan tujuan, landasan teori, 
metodologi, serta kesesuaian hasil penelitian dan pembahasan 
dengan permasalahan penelitian yang diajukan; 



(6) Pembimbing Pendamping bertugas membantu dalam  
mengarahkan  mahasiswa dalam sistematika dan format penulisan  
skripsi sesuai kaidah penulisan ilmiah; 

(7) Ketua Prodi berwenang mengganti Pembimbing Utama dan atau 
Pembimbing Pendamping jika dosen pembimbing tidak 
melaksanakan proses bimbingan dalam jangka waktu 2 (dua) 
bulan secara berturut-turut.  

 
Pembimbing Praktik Kerja Lapang Program Vokasi 

Pasal 65 
  

(1) Kualifikasi dosen pembimbing PKL adalah dosen dengan bidang 
keahlian sesuai dengan topik PKL mahasiswa yang dibimbingnya; 

(2) Ketua program diploma berwenang mengajukan usul penggantian 
pembimbing PKL jika dosen pembimbing tidak melaksanakan 
proses bimbingan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan secara 
berturut-turut. 
 

Bagian Keenam 
Penguji Seminar Proposal dan Hasil Penelitian 

 
Penguji Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Tesis 

Pasal 66 
 

(1) Dosen penguji pada seminar proposal dan seminar hasil terdiri atas 
penguji utama, sekretaris/penguji anggota; 

(2) Dosen penguji pada seminar hasil diutamakan adalah dosen 
penguji pada seminar proposal; 

(3) Kualifikasi penguji utama adalah: 
a. dosen tetap; 
b. memiliki bidang keahlian yang relevan dengan topik penelitian 

mahasiswa; 
c. berpendidikan doktor dengan jabatan akademik sekurang-

kurangnya Lektor Kepala; 
(4) Kualifikasi Sekretaris/Anggota Penguji adalah:  

a. dosen tetap atau dosen tidak tetap; 
b. berpendidikan doktor dan memiliki bidang keahlian yang 

sesuai atau gayut dengan topik Skripsi mahasiswa yang diuji. 

 
 
 
 
 



Penguji Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Skripsi 
Pasal 67 

 
(1) Dosen penguji pada seminar proposal dan seminar hasil terdiri atas 

penguji utama, sekretaris/penguji anggota; 
(2) Dosen penguji pada seminar hasil diutamakan adalah dosen 

penguji pada seminar proposal; 
(3) Kualifikasi penguji utama adalah: 

a. Dosen tetap; 
b. Memiliki bidang keahlian yang relevan dengan topik penelitian 

mahasiswa; 
c. sekurang-kurangnya berpendidikan magister dengan jabatan 

akademik Lektor  atau berpendidikan doktor dengan jabatan 
akademik Asisten Ahli. 

(4) Kualifikasi Sekretaris/Anggota Penguji adalah: 
a. dosen tetap atau dosen tidak tetap; 
b. memiliki bidang keahlian yang sesuai atau gayut dengan topik 

Skripsi mahasiswa yang diuji. 

 
Bagian Ketujuh 

Penguji Tugas Akhir 
 

Penguji Tesis 
Pasal 68 

(1) Ujian tesis dilaksanakan di hadapan tim penguji yang ditunjuk oleh 
Ketua Prodi dengan komposisi sebagai berikut: 
a. 1 (satu) orang ketua tim penguji; 
b. 1 (satu) orang sekretaris tim penguji; 
c. 1 (satu) orang penguji utama; 
d. 2 (dua) orang penguji anggota; 

(2) Ketua, Sekretaris dan Penguji Utama dalam susunan Tim Penguji 
diutamakan dari dosen pembahas pada seminar hasil penelitian, 
sedangkan anggota tim penguji adalah dosen pembimbing 
mahasiswa yang bersangkutan; 

(3) Kualifikasi Ketua Penguji dan Penguji Utama adalah: 
a. dosen tetap; 
b. bidang keahlian sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang diuji; 
c. berpendidikan doktor jabatan   akademik   serendah-rendahnya   

Lektor; 
(4) Kualifikasi Sekretaris dan Anggota Penguji adalah: 

a. dosen tetap; 
b. bidang keahlian sesuai atau gayut dengan topik tesis mahasiswa 

yang diuji; 



c. berpendidikan doktor dengan jabatan akademik serendah-
rendahnya Asisten Ahli. 

 
Penguji Ujian Tugas Akhir Profesi 

Pasal 69 
(1) Ujian tugas akhir pendidikan profesi insinyur dilaksanakan di 

hadapan tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Prodi; 
(2) Kualifikasi dosen penguji tugas akhir pendidikan profesi insinyur 

adalah: 
a. memiliki sertifikat insinyur; 
b. memiliki tingkat  kompetensi sebagai insinyur professional 

madya (IPM). 

  
Penguji Skripsi 

Pasal 70 
(1) Ujian skripsi dilaksanakan dihadapan tim penguji yang ditunjuk 

oleh prodi dengan komposisi sebagai berikut: 
a. 1 (satu) orang ketua tim penguji, 
b. 1 (satu) orang sekretaris tim penguji, 
c. 1 (satu) orang penguji utama, 
d. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penguji anggota, 

(2) Ketua, Sekretaris dan Penguji Utama dalam susunan Tim Penguji 
diutamakan dari dosen pembahas pada seminar hasil penelitian, 
sedangkan anggota tim penguji adalah dosen pembimbing 
mahasiswa yang bersangkutan; 

(3) Kualifikasi Ketua Penguji dan Penguji Utama adalah: 
a. dosen tetap; 
b. bidang keahlian sesuai dengan topik Skripsi mahasiswa yang 

diuji; 
c. Sekurang-kurangnya berpendidikan magister dengan jabatan 

akademik Lektor atau berpendidikan doktor dengan jabatan 
akademik Asisten Ahli; 

(5) Kualifikasi Sekretaris/Anggota Penguji adalah: dosen tetap atau 
dosen tidak tetap bidang keahlian sesuai atau gayut dengan topik 
Skripsi mahasiswa yang diuji. 

 
Penguji Tugas Akhir Program Vokasi 

Pasal 71 
 
(1) Tim penguji PKL sebagai tugas akhir terdiri atas dosen pembimbing 

dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen penguji yang 
ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Prodi melalui Ketua Jurusan;  



(2) Kualifikasi Tim Penguji PKL adalah dosen tetap atau dosen tidak 
tetap yang memiliki bidang keahlian sesuai atau gayut dengan 
topik PKL mahasiswa yang diuji.  

 
BAB XIII 

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU 
PEMBELAJARAN 

 
Pasal 72 

(1) Fakultas berkewajiban melakukan evaluasi pembelajaran dan 
penjaminan mutu pembelajaran; 

(2) Evaluasi program pendidikan mencakup Capaian Pembelajaran 
Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);  

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan oleh UJM; 

(4) Evaluasi program pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) 
dilakukan secara berkala; 

(5) Teknis pelaksanaan dan instrumen evaluasi akan ditetapkan 
masing-masing oleh UJM. 

 
BAB XIV 

KERJA SAMA AKADEMIK 
 

Pasal 73 
(1) Implementasi kerja sama akademik mengacu pada Peraturan 

Akademik Universitas; 
(2) Teknis kerja sama akademik lebih rinci akan diatur melalui 

Panduan Kerja Sama Fakultas. 

 
BAB XIV 

PELANGGARAN AKADEMIK 
 

Pasal 74 
Jenis pelanggaran, sanksi akademik, dan prosedur penetapan sanksi 
akademik mengacu pada Peraturan Akademik Universitas. 
 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 75 

(1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah 
terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Akademik ini tetap diakui 
dan dipandang sah;   



(2) Mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 seluruh prodi 
di Iingkungan Fakultas harus menyesuaikan berbagai ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik ini.   

 
BAB XVI  
PENUTUP 

 
Pasal 76 

(1) Sejak  berlakunya   Peraturan   Akademik  ini,   maka   Keputusan  
Dekan  Nomor 01/UN21.4/EP/2018 Tentang Peraturan Akademik 
Fakultas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali 
yang berkaitan dengan kurikulum; 

(2) Hal-hal  lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini 
akan ditetapkan dengan Keputusan Dekan; 

(3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; 
(4) Agar setiap orang yang terkait mengetahuinya, maka 

diperintahkan kepada semua pejabat yang berwenang di 
lingkungan fakultas untuk segera menyebarluaskannya. 

 


