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 Fakultas Teknologi Industri Pertanian 

Kata Pengantar 

Segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia 

dan hidayah-Nya sehingga buku Pedoman Pengelolaan Pendidikan Program 

Studi Teknik Pertanian (TEP), Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem – 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian  (FTIP) Universitas Padjadjaran ini dapat 

tersusun. 
 
Era globalisasi yang semakin nyata menyadarkan masyarakat tentang betapa 

pentingnya pendidikan tinggi sebagai bekal untuk memenuhi tuntutan kualifikasi 

sebagai sumberdaya manusia yang handal. Masyarakat menuntut terciptanya 

mutu pendidikan dan akuntabilitas perguruan tinggi yang transparan. Oleh 

karena itu pengelolaan perguruan tinggi harus semakin akuntabel, sehat dan 

inovatif guna memperoleh kepercayaan dan dukungan publik.  Dalam rangka itu 

pula, Program Studi TEP, FTIP Unpad selalu memperhatikan tuntutan 

masyarakat terkait mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.  
 
Pedoman Pengelolaan Pendidikan ini merupakan salah satu upaya untuk 

memandu proses belajar mengajar agar tercapai efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan dan akhirnya tercapai kompetensi yang diharapkan oleh peserta 

didik. Pedoman ini berisi hal yang berkaitan dengan program penyelesaian studi 

berupa portofolio, kurikulum, sarana dan prasarana, ketentuan dan aturan yang 
berlaku. 
 
Semoga pedoman ini bermanfaat bagi sivitas akademika sehingga lulusannya 

dapat membangun jati diri dan daya saing untuk peningkatan kesejahteraan bagi 

dirinya dan masyarakat umumnya. 
 
Atas segala daya upaya dan kerjasama dari semua pihak, pada kesempatan ini 

Ketua Program Studi, Kepala Departemen dan segenap Pimpinan Fakultas, 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun 

Pedoman Pengelolaan Pendidikan ini, yang telah bekerja semaksimal mungkin. 

Semoga upaya yang kita lakukan mampu memberikan kontribusi dalam 

mencerdaskan dan meningkatkan daya saing bangsa. 
 
Bandung, 6 Juni 2017 

Ketua Program Studi, 

              

 

 

 

Handarto, STP., M.Agr., Ph.D. 

NIP : 19670514 199403 1 002 
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BAB I. SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN 
 

A. Sejarah 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian  (FTIP) diresmikan pada tanggal 13 

September 2005 dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 

1520/J06/Kep/Kp/2005. FTIP lahir dari adanya peningkatan Jurusan Teknologi 

Pertanian (TEKNOTAN) Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Awalnya 

Jurusan TEKNOTAN merupakan salah satu jurusan dari enam jurusan yang ada 

di Fakultas Pertanian Unversitas Padjadjaran; didirikan tahun 1983 melalui Surat 

Keputusan (SK) Direktur Jendral Pendidikan Tinggi nomor 134/Dikti/Kep/1984 

dan mempunyai tiga Program Studi yaitu: (i) Program Studi Teknologi Hasil 

Pertanian; (ii) Program Studi Alat dan Mesin Pertanian serta (iii) Program Studi 

Teknik Tanah dan Air. Pada tanggal 11 Juli 1996 melalui Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  ketiga program studi ini dilebur menjadi 

dua yaitu Program Studi Teknologi Pangan dan Teknik Pertanian.  

Menimbang dan menyimak berbagai alasan maka Jurusan Teknologi Pertanian 

mengembangkan diri menjadi Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas 

Padjadjaran. 

Pada saat fakultas berdiri, Dekanat menempati Gedung PEDCA dan sejak awal 

Januari 2009 menempati gedung baru di kawasan kampus yang diperuntukkan 

bagi FTIP. 

Pada tanggal 1 Agustus 2009 FTIP memperoleh ISO 9001:2008 dengan nomor 
sertifikat ID09/1367 dalam “Education Services including Design curriculum & 

Lecture material, Teaching and Learning”, dan merupakan fakultas yang 

pertama di Universitas Padjadjaran. 

Sementara itu, Program Studi Teknik Pertanian (Prodi TEP) saat ini, merupakan 

salah satu program studi di Universitas Padjadjaran yang telah mendapatkan 

akreditasi A dari BAN-PT, sehingga sangat diharapkan mampu mempertahankan 

bahkan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing secara global dan mampu 

menghadapi tantangan terutama tantangan untuk mempertahankan tradisi 

akademik yang kuat dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dan 

perkembangan keilmuan teknik pertanian.  

 

Kesadaran seluruh civitas akademika tentang kondisi dan posisi Teknik 
Pertanian di dalam menghadapi tantangan ke depan memberikan kesadaran 

bahwa Teknik Pertanian memerlukan kerangka kerja institusional yang 

sistematis dan terarah dalam menyelenggarakan proses pembelajaran agar 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh sebab itu secara berkala (dua 

tahunan) program studi melakukan masukan dan perbaikan untuk peninjauan 
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ulang terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Rencana Strategis Prodi 

TEP. Peninjauan kurikulum dilakukan melalui lokakarya kurikulum dua kali 

dalam lima tahun untuk persiapan sarana-prasarana penunjang bagi 

terlaksananya program-program yang sesuai dengan Visi dan Misi. 

 

B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Pada Tahun 2025 menjadi program studi unggulan dalam bidang 

pertanian cerdas dan  presisi yang berwawasan lingkungan serta diakui 

bersaing secara global.  

 

2. Misi 

1. Menciptakan atmosfer akademik yang kreatif produktif dan 

kondusif guna mendukung budaya FTIP (Focus, Trust, Integrity, 

Professional) 

2. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan yang efektif dalam 

bidang Teknik Pertanian yang berdaya saing global yang mampu 

memenuhi tuntutan masyarakat pengguna lulusan Teknik 

Pertanian; 

3. Melaksanakan penelitian dalam bidang Teknik Pertanian 

berwawasaan lingkungan yang mampu berkonstribusi bagi 

pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara serta bagi pengembangan keilmuan hubungan 

internasional; 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang 

pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi bagi 

komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat; 

5. Melaksanakan pengelolaan program studi yang menjalankan 

tridharma perguruan tinggi secara profesional dan akuntabel 

dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality assurance); 

6. Membentuk sivitas akademika yang berintegritas, berkarakter, 

berdaya saing dan berwawasan global; 

7. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis dalam dan luar 

negeri secara berkesinambungan. 

 

C. Tujuan Pendidikan 

1. Menjadikan Program Studi Teknik Pertanian sebagai pusat kajian dan 
penerapan bidang Teknik Pertanian di tingkat regional dan nasional; 
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2. Terlaksananya kegiatan pembelajaran dan pendidikan bidang Teknik 

Pertanian  yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi di bidang teknik pertanian yang mampu bersaing dalam 

level lokal, nasional, regional maupun global; 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan 

kepada isu-isu dalam lingkup lokal, nasional dan internasional, baik 

sebagai pengembangan keilmuan studi teknik pertanian maupun untuk 

berkontribusi pada pemecahan masalah dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu 

menopang pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan studi teknik 

pertanian yang berwawasan lingkungan serta pemberdayaan bagi 

komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat; 

5. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif dalam pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 

6. Terlaksananya pengelolaan program studi teknik pertanian yang 

bermutu, profesional, dan akuntabel; 

7. Peningkatan lulusan program studi teknik pertanian yang memiliki 

integritas tinggi, berkarakter kuat, berwawasan dan berdaya saing lokal, 

nasional, regional dan global; 
8. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi dalam dan luar 

negeri sebagai mitra strategi prodi hubungan internasional untuk 

kepentingan penyediaan kesempatan magang dan praktikum 

pembelajaran, promosi bersama, peluang melakukan kerjasama 

tridharma dan pendanaan riset serta beasiswa bagi mahasiswa; dan 
9. Tercapai dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan 

program studi. 
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BAB II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  

PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN 
 

Program Studi Teknik Pertanian, merupakan program studi di bawah 

Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Industri 

Pertanian Universitas Padjadjaran. 

 

2.1. Profil Lulusan 

Pendidikan di Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Industri 

Pertanian UNPAD ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang mampu 

mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah teknik pertanian dan 

biosistem serta memiliki sikap profesional berjiwa wirausaha tanggap terhadap 

perkembangan iptek, mampu berkomunikasi dengan efektif dan mematuhi etika 

keteknikan. Kompetensi  lulusan program studi teknik pertanian FTIP adalah : 

1. Memiliki kemampuan minimal dalam penyelesaian pekerjaan melalui 

pendekatan prinsip-prinsip keteknikan, sistem,dan manajemen dibidang 

pertanian, yang meliputi: 

a. Mengidentifikasi, dan memberikan solusi pemecahan masalah, 

berdasarkan prinsip-prinsip keteknikan; 

b. merancangbangun, mengkonstruksi dan mengelola sumberdaya 

alam pertanian, peralatan dan proses dalam sistem pertanian; 

c. melaksanakan, menganalisis, menginterpretasi, memberikan 

alternatif solusi, dan mengaplikasikan eksperimen untuk 

meningkatkan kinerja sistem pertanian. 

2. Menguasai ilmu pertanian dan biosistem, dasar-dasar keteknikan, alat 

dan mesin pertanian, ilmu sistem dan manajemen, sistem kontrol dan 

instrumentasi, sumberdaya alam dan lingkungan, pengolahan hasil 

pertanian dan pangan, energy dan elektrifikasi, teknologi informasi dan 

komunikasi, dan etika profesi keteknikan serta kewirausahaan. Dengan 

demikian lulusan akan mampu berperan sebagai seorang perancang, 

manajer dan analis pada sistem pertanian, juga dapat menjadi seorang 

wirausaha. 

3. Mampu memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan dengan 

beberapa alternatif solusi dibidang teknik pertanian dan biosistem yang 

dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki kemampuan: 

a. bersikap dan berperilaku professional dan inovatif dalam berkarya 

dan berkarir dibidang keteknikan pertanian dan biosistem sesuai 

dengan etika keteknikan dan norma kehidupan masyarakat; 
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b. mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk dapat berkontribusi 

pada pengembangan bidang pertanian dan biosistem; 

c. mampu berkomunikasi ilmiah secara efektif dan tanggap terhadap 

penerapan ilmu dan teknologi dibidang keteknikan pertanian dan 

biosistem. 

 

2.2. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran program studi meliputi empat (4) aspek, yaitu: 

 

a. Sikap 

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. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan; dan kewirausahaan; 

11. Mengembangkan sikap dan kemampuan seperti kejujuran, kolaboratif, 

kooperatif, dan integritas. 

 

b. Penguasaan Pengetahuan 

1. Menguasai konsep dan teori matematika, sains pertanian, dan prinsip 

rekayasa  (engineering principles) pada bidang pertanian dan biosistem; 

2. Menguasai konsep dan teori rekayasa di bidang pertanian dan biosistem, 

dalam pengembangan pertanian cerdas dan presisi dengan 
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mempertimbangkan faktor keamanan, keselamatan publik, kelestarian  

lingkungan, kultural, dan  ekonomi 

3. Menguasai konsep dan teori pengukuran kinerja dan mutu suatu obyek,  

analisis,  dan  interpretasi data sesuai prosedur dan standar yang 

berlaku; 

4. Menguasai konsep dan teori teknologi mutakhir dalam melaksanakan 

pekerjaan; 

5. Menguasai konsep dan teori analisis kebijakan  dalam penyelesaian  

masalah produktivitas dan keberlanjutan pertanian dari sudut pandang 

rekayasa pertanian dan  bisosistem. 

 

c. Keterampilan Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 

kritik seni; 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi; 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri; dan 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 



  Pedoman Pengelolaan Pendidikan - 2017 | 7 

 Program Studi Teknik Pertanian – FTIP UNPAD 

 

d. Keterampilan Khusus 

1. Mampu  menerapkan  matematika, sains pertanian,  dan  prinsip 

rekayasa  (engineering  principles) untuk membuat  atau memodifikasi 

model rekayasa (engineering) pada bidang pertanian dan biosistem;  

2. Mampu menyelesaikan masalah rekayasa di bidang pertanian dan  

biosistem dengan mempertimbangkan faktor  keamanan, keselamatan 

publik, kelestarian  lingkungan, kultural, dan  ekonomi, meliputi 

kemampuan: 

• mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis, dan menemukan 

sumber masalah rekayasa; 

• mampu melakukan kajian perbandingan terhadap berbagai sistem 

rekayasa pertanian dan sistem biologi yang telah ada dan 

mengusulkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah 

pemanfaatan rekayasa dan teknologi dalam (i) peningkatan 

produktivitas pertanian (tanaman dan hewan ternak) di sektor 

produksi, pemanenan, dan pengolahan hasil pertanian, dan (ii) 

mengusulkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah 

pemanfaatan rekayasa sistem biologi untuk mendapatkan manfaat 

yang berkelanjutan bagi kehidupan; 

• mengoperasionalkan sistem pemrosesan dan peralatan yang 

diperlukan dalam menerapkan model rekayasa yang telah ada; 

• memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan 

dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi 

yang paling sesuai, efektif, dan efisien dalam penyelesaian masalah 

rekayasa; 

3. Mampu meningkatkan  kinerja  atau  mutu  suatu  proses  melalui 

pengujian,  pengukuran  obyek  kerja,  analisis,  dan  interpretasi  data 

sesuai prosedur dan standar yang berlaku; 

4. Mampu menggunakan  teknologi mutakhir yang  tersedia dalam 

melaksanakan pekerjaan; dan  

5. Mampu mengkritisi  kebijakan  penyelesaian  masalah produktivitas dan 

keberlanjutan pertanian dari sudut pandang rekayasa pertanian dan  

bisosistem yang  telah  dan/atau  sedang  diterapkan,  yang dituangkan 

dalam bentuk kertas kerja ilmiah. 

 

2.3. Bahan Kajian 

Bahan kajian keilmuan di Program Studi TEP, direpresentasikan dalam 

Laboratorium berikut: 

1. Teknik Tanah dan Air (TTA) 
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2. Alat dan Mesin Pertanian (ALSIN) 

3. Pascapanen dan Teknologi Proses (PPTP) 

4. Sistem dan Manejemen Mekanisasi Pertanian (SMMP) 

 

Dosen terdistribusi pada laboratorium bidang ilmunya masing-masing, dan 

berkolaborasi dalam seluruh kegiatan tridarma pendidikan.  

Sementara itu, mahasiswa memilih laboratorium pada ketika akan memasuki 

semester 5 (lima), dimana saat itu mahasiswa juga akan ditentukan ketua komisi 

pembimbing skripsinya. 

 

2.4. Struktur Mata Kuliah Program Studi TEP 

Program Studi Teknik Pertanian menerapkan  kurikulum yang dapat ditempuh 

selama 8 semester dengan beban kredit sebanyak 144 SKS, yang terdiri atas mata 

kuliah wajib, wajib laboratorium dan pilihan. Mata kuliah wajib laboratorium 

sesuai dengan penetapan pilihan laboratorium setiap mahasiswa, dan mata kuliah 

ini dapat menjadi mata kuliah pilihan bagi mahasiswa laboratorium lainnya. 

Sebaran mata kuliah pada setiap semester, tercantum pada tabel berikut: 

Semester 

ke 

Jumlah SKS 

Total Wajib Wajib Lab Pilihan 

1 22 22   

2 21 21   

3 21 21   
4 21 21   

5 21 12 9  
6 21 9 3 – 8 4 – 9 

7 12 6  6 
8 5 5   

Jumlah 144 121 12 – 17 10 – 15 

 

Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi Teknik Pertanian  mengacu 

pada kurikulum yang berlaku saat ini. Daftar mata kuliah tersebut disajikan pada 

tabel-tabel di bawah ini: 

 

Mata Kuliah Wajib Semester Gasal 

Smt Sandi Mata Kuliah Bobot  

SKS 

Prasyarat 

1 N10Nxxxx Agama 2  
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Smt Sandi Mata Kuliah Bobot  

SKS 

Prasyarat 

1 N10Nxxxx Agama 2  

1 N10Nxxxx Bahasa Indonesia 2  

1 N10Nxxxx Bahasa Inggris 2  

1 N10Nxxxx Pancasila dan Kewarganegaraan 2  

1 N10Nxxxx Olahraga, Kesenian dan Kreatifitas 3  

1 N10Nxxxx Pengantar Teknologi Industri Pertanian 2  

1 N10A1101 Dasar Pengukuran Teknik 2(1-1)  

1 N10A1102 Manajemen agroindustri 2(2-0)  

1 N10A1103 Matematika Dasar 3(3-0)  

1 N10A1104 Pengantar Teknik Pertanian dan Biosistem 2(2-0)  

  Jumlah SKS 22  

3 N10A2101 Alat dan Mesin Pertanian I 3(2-1)   

3 N10A2102 Energi dan Kelistrikan 3(2-1) N10A1208 

3 N10A2103 Hidrologi Teknik 3(2-1)   

3 N10A2104 Karakteristik Bahan Hasil Pertanian 3(2-1)   

3 N10A2105 Matematika Teknik 3(3-0) N10A1103 

3 N10A2106 Mekanika Fluida 3(2-1)   

3 N10A2107 Pemetaan Sumberdaya Lahan 3(2-1)   

  Jumlah SKS 21  

5  Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 3(3-0) 80 SKS 

5 N10A3101 Perbengkelan Pertanian 3(2-1)  

5 N10A3102 Teknik Penanganan Hasil Pertanian 3(2-1) N10A2104 

5 N10A3103 Teknik Pengukuran dan Instrumentasi 3(2-1) N10A2202 

5  Mata Kuliah Wajib Laboratorium 9  

  Jumlah SKS 21  

7  Skripsi 6(0-6)  

7  Mata Kuliah Pilihan 6  

  Jumlah SKS 12  

  Jumlah SKS Semester Gasal 76  

 

Mata Kuliah Wajib Laboratorium dan Pilihan Semester Gasal 

Sandi Mata Kuliah 
Bobot 

SKS 

Keterangan/ 

Prasyarat 
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Sandi Mata Kuliah 
Bobot 

SKS 

Keterangan/ 

Prasyarat 

Mata Kuliah Wajib Lab. TTA 

N10A3104 Teknik Konservasi Tanah dan Air 3(2-1)  

N10A3105 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air 3(2-1) N10A2103 

N10A3106 Teknologi Informasi Spasial 3(2-1)  

Mata Kuliah Wajib Lab. ALSIN 

N10A3107 Alat dan Mesin Pertanian II 3(2-1)  

N10A3108 Fisika Mekanika Tanah 3(2-1)  

N10A3109 Perancangan Elemen Mesin 3(2-1) N10A2203 

Mata Kuliah Wajib Lab. PPTP 

N10A3110 Teknik Bioproses 3(2-1) N10A2104 

N10A3111 Teknik Pendinginan dan Pembekuan 3(2-1) N10A1208 

N10A3112 Teknik Pengeringan 3(2-1) N10A2104 

Mata Kuliah Wajib Lab. SMMP 

N10A3113 Pemodelan dan Simulasi 3(2-1) N10A1206 

N10A3114 Sistem informasi  2(2-0)  

N10A4101 Analisis Kebijakan Lingkungan 2(2-0)   

Mata Kuliah Pilihan 

N10A4102 Hidrolika  2(2-0) N10A2106 

N10A4103 Teknik Hidroponik dan Fertigasi 3(2-1)   

N10A4104 Teknik Pengelolaan Limbah 3(2-1)   

N10A4105 Bangunan dan Lingkungan Pertanian 2(2-0) N10A1205, 

N10A1208 

N10A4106 Dinamika Tanah dan Traksi 2(2-0) N10A3108 

N10A4107 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian 2(2-0) N10A2104 

N10A4108 Pengemasan Bahan Hasil Pertanian 3(2-1) N10A2104 

N10A4109 Teknologi Produksi Bersih 2(2-0)  

N10A4110 Tata Letak dan Penanganan Bahan 2(2-0)  

 

Mata Kuliah Wajib Semester Genap 

Smt Sandi Mata Kuliah Bobot  

SKS 

Prasyarat 

2 N10A1201 Ekonomi Teknik 2(2-0)  

2 N10A1202 Menggambar Teknik 2(2-0)  

2 N10A1203 Kalkulus 3(3-0)  
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Smt Sandi Mata Kuliah Bobot  

SKS 

Prasyarat 

2 N10A1204 Kewirausahaan 2(2-0)  

2 N10A1205 Mekanika Teknik 3(2-1)  

2 N10A1206 Pemrograman Komputer 3(2-1)  

2 N10A1207 Pengetahuan Bahan Teknik 2(2-0)  

2 N10A1208 Termodinamika dan Pindah Panas 4(4-0)  

  Jumlah SKS 21  

4 N10A2201 Analisis Sistem  2(2-0)   

4 N10A2202 Elektronika Terapan 3(2-1) N10A2102 

4 N10A2203 Kekuatan Bahan  2(2-0) N10A1205 

4 N10A2204 Metode Penelitian  2(2-0)   

4 N10A2205 Rancangan teknik 3(2-1)   

4 N10A2206 Sumber Tenaga Pertanian 3(2-1)   

4 N10A2207 Teknik Irigasi dan Drainase 3(2-1) N10A2103 

4 N10A2208 Teknik Pascapanen 3(2-1) N10A2104 

  Jumlah SKS 21  

6 

N10A3201 

Lingkungan Pertanian dan 

Biosistem 3(2-1) 

 

6 N10A3202 Riset Operasi 3(2-1)  

6 N10A3203 Sistem Kontrol dan Otomatisasi 3(2-1) N10A1206, 

N10A3103 

6  Mata Kuliah Wajib Laboratorium 3 – 8  

6  Mata Kuliah Pilihan 4 – 9  

  Jumlah SKS 21  

8  Praktek Kerja Lapang    

8  Publikasi Ilmiah   

  Jumlah SKS 5  

  Jumlah SKS Semester Genap 68  

 

Mata Kuliah Wajib Laboratorium dan Pilihan Semester Genap 

Sandi Mata Kuliah 
Bobot 

(sks) 

Keterangan/ 

Prasyarat 

Mata Kuliah Wajib Lab. TTA 

N10A3204 Teknik Pengelolaan Daerah Aliran 3(2-1) N10A2103 
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Sandi Mata Kuliah 
Bobot 

(sks) 

Keterangan/ 

Prasyarat 

Sungai 

Mata Kuliah Wajib Lab. ALSIN 

N10A3210 Ergonomi  3(2-1)   

N10A3211 Perancangan Alat dan Mesin Pertanian 3(2-1) N10A3109 

Mata Kuliah Wajib Lab. PPTP 

N10A3217 

Teknik Emerging Termal dan Non 

Termal 3(2-1) N10A3102 

N10A3218 

Teknik Penyimpanan Bahan Hasil 

Pertanian 3(2-1) N10A2104 

Mata Kuliah Wajib Lab. SMMP 

N10A3210 Ergonomi  3(2-1)   

N10A3221 Manajemen Operasi 2(2-0)   

N10A3222 Penjadwalan 2(2-0)   

N10A3223 Sistem Pendukung Keputusan 2(2-0)   

Mata Kuliah Pilihan 

N10A3205 Biometrika 3(2-1)   

N10A3206 

Ekoteknologi Sumber Daya Lahan dan 

Air 3(2-1)   

N10A3207 Konversi Energi Sumber Daya Air 3(2-1)   

N10A3208 Kualitas Air 2(2-0)   

N10A3209 Teknik Pengendalian dan Konservasi 

Lingkungan  

3(2-1)   

N10A3212 Analisis Numerik 3(2-1) N10A1206 

N10A3213 Desain Produk Alat dan Mesin Pertanian  2(2-0) N10A1202 

N10A3214 Fisika Bangunan Pertanian 2(2-0) N10A1205, 

N10A1208 

N10A3215 Pengujian Alat dan Mesin Pertanian  2(2-0)   

N10A3216 Teknologi Traktor 3(2-1)   

N10A3219 Pengendalian Pencemaran Bahan Hasil 

Pertanian 

3(2-1)   

N10A3220 Teknologi Proses Hasil Perkebunan 3(2-1)   

N10A3224 Studi Kelayakan  2(2-0) N10A1201 

 

2.5. Metode Pembelajaran   

Metode Pembelajaran didasarkan pada pendekatan Student’s Centered Learning, 

yang mencakup:   

(1). Kuliah  

(2). Studi Kepustakaan  
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(3). Diskusi  

(4). Praktikum 

(5). Kuliah Lapangan  

 

2.6. Bentuk Pembelajaran   

Sedangkan Bentuk Pembelajaran mencakup:   

(1). Perkuliahan  

(2). Tugas pembuatan Makalah Individual dan Kelompok  

(3). Proyek Individual/Kelompok  

(4). Praktikum 

(5). Kuliah Lapangan  

(6). Tugas Akhir Mata Kuliah (Proyek) 

 

2.7. Dosen Program Studi  TEP 

No. N a m a – NIP – Kode Dosen Pendidikan 

Terakhir 

Laboratorium 

1. Prof. Dr. Ir. Hj. Nurpilihan Bafdal, M.Sc. 

19480623 197602 2 001 

NPB 

S3, UNPAD,  

Bandung 

TTA 

2. Prof. Dr. H. M. Ade Moetangad 

Kramadibrata., Dipl.-ing.,  M.Res.Eng.Sc., 

Ph.D. 

19490225 198012 1 001 

AMK 

S3, IPB,  

Bogor 

ALSIN 

3 Ir. Chay Asdak, M.Sc., Ph.D. 

19560218 198403 1 002 

CAD 

S3, Edinburg 

University, 

Inggris 

TTA 

6. Ir. Totok Herwanto, M.Eng.          

19600712 198601 1 001 

THW 

S2, AIT,  

Thailand 

ALSIN 

7. Ir. H. Bambang Aris Sistanto, Dipl.-IE., 

M.P. 

195411241986031001 

BAS 

S2, UNPAD,  

Bandung 

TTA 

8. Ir. Dedy Prijatna, M.P. 

19560420 198603 1 001 

DPJ 

S2, UNPAD,  

Bandung 

ALSIN 

9. Ir. Mimin Muhaemin, M.Eng., Ph.D.          

19620721 198701 1 001 

MMM 

S3, University 

of Tsukuba, 

Jepang 

ALSIN 
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No. N a m a – NIP – Kode Dosen Pendidikan 

Terakhir 

Laboratorium 

10. Dr. Ir. Sarifah Nurjanah, M.App.Sc. 

19671014 199303 2 004 

SNJ 

S3, IPB,  

Bogor 

SMMP 

11. Dr. Ir. Edy Suryadi, M.T. 

19670514 199403 1 002 

ESD 

S3, UNPAD,  

Bandung 

TTA 

12. Handarto, S.TP., M.Agr., Ph.D. 

19700218 199601 1 001 

HAN 

S3, Chiba 

University,  

Jepang 

ALSIN 

13 Dr. Dwi Rustam Kendarto, S.Si., M.T  

19691029 200112 1 001 

DRK 

S3, IPB,  

Bogor 

TTA 

14. Muhammad Saukat, S.TP., M.T. 

19730816 200112 1 005 

MSK 

S2, ITB, 

Bandung 

ALSIN 

15. Sophia Dwiratna Nur Perwitasari, S.TP., 

M.T. 

19780624 200501 2 001 

SDR 

S2, ITB, 

Bandung 

TTA 

16. Boy Macklin Pareira Prawiranegara, S.T., 

M.Si. 

19740418 200604 1 001 

BMP 

S2, UNPAD, 

Bandung 

TTA 

17. Wahyu Kristian Sugandi, S.TP., M.Si. 

19760602 200604 1 003 

WKS 

S2, IPB, 

Bogor 

ALSIN 

18. Asep Yusuf, S.TP., M.T. 

198006202006041003 

ASY 

S2, ITB, 

Bandung 

ALSIN 

19. Asri Widyasanti, S.TP., M.Eng. 

19830725 200604 2 001 

AWS 

S2, AIT 

Thailand 

PPTP 

20. Kharistya Amaru, S.TP., M.T.*) 

19810421 200812 1 000 

ARU 

S2, ITB, 

Bandung 

TTA 

21 Ahmad Thoriq, S.TP., M.Si. 

ATQ 

S2, IPB 

Bogor 

SMMP 

22 S. Rosalinda, ST., MT. 

ROS 

 PPTP 
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No. N a m a – NIP – Kode Dosen Pendidikan 

Terakhir 

Laboratorium 

23 Drupadi Ciptaningtyas, STP., M.Si. 

DRU 

S2, IPB 

Bogor 

SMMP 

24 Rizky Mulya Saputro, STP., M.Sc. 

RMS 

S2, IPB 

Bogor 

SMMP 
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2.8. Silabi Mata Kuliah 

 

N10NXXXX – Agama 

 

N10NXXXX – Bahasa Indonesi 

 

N10NXXXX – Bahasa Inggris 

 

N10NXXXX – Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

N10NXXXX – Olahraga, Kesenian dan Kreatifitas 

 

N10Nxxxx - PENGANTAR TEKNOLOGI INDUSTRI  PERTANIAN   

 Perkembangan ilmu keteknikan pertanian, ruang lingkup keteknikan 

pertanian, konsep kerja, daya, energi, prinsip mesin sederhana, 

sumber tenaga pertanian, dasar kelistrikan pertanian, dasar bangunan 

dan lingkungan pertanian, sistem dan manajemen mekanisasi 

pertanian, konservasi tanah dan air, teknik irigasi dan drainase, dasar 

teknik dan pengolahan hasil pertanian melalui prinsip sortasi, grading 

pengecilan ukuran, pengeringan, penyimpanan dan pengemasan.   

 

N10N1107 - KALKULUS 

Turunan fungsi beserta penerapannya, integral fungsi, fungsi 

transenden, teknik pengintegralan beserta penerapan integral dan 

pengantar persamaan diferensial dengan penekanan lebih banyak 

pada aspek hitungan. 

N10A1101 - DASAR-DASAR AGRONOMI 

 Pengertian dan perkembangan agronomi, klasifikasi tanaman, daerah 

asal tanaman, perbanyakan tanaman, pertumbuhan tanaman, faktor-

faktor yang mempengaruhi produksi dan usaha tani terpadu. 

N10A1203 - GAMBAR TEKNIK, SKEMA DAN MODEL 

 Fungsi dan tipe gambar teknik, proyeksi orthographi, proyeksi titik, 

garis bidang pada sudut tertentu, sistim zoning, toleransi, proyeksi 

isometri, interseksi kurva, pengantar Computer Aided Design (CAD), 

pembuatan skema berbagai jenis, pembuatan gambar model berbagai 

keperluan 

N10A1204 - PINDAH PANAS DAN TERMODINAMIKA 

 Pengertian pindah panas, proses pindah panas, konduksi steady satu 

arah, konduksi steady dua arah, konduksi unsteady satu arah, 
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konveksi alamiah, konveksi paksa, alat penukar kalor, dan radiasi. 

Konsep Dasar Termodinamika, sistem Termodinamika, Energi dan 

Hukum I Termodinamika, entropy dan hukum II Termodinamika, 

persamaan keadaan dan bahan murni, gas ideal, analisis 

Termodinamika pada sistim tertutup, Analisis Termodinamika pada 

sistem terbuka, Termodinamika pada aliran fluida, Analisis 

Availabilitas dan reversibilitas proses Termodinamika, analisis pada 

siklus daya, pompa dan refrigasi 

N10A1205 - MEKANIKA FLUIDA  

 Sifat-sifat dasar fluida, statika fluida, analisis dimensi dan kesamaan; 

dasar aliran fluida (incompressible dan compressible), pengukuran 

aliran, lost head, distribusi kecepatan vertikal, specific energy, 

hydraulic jump; aliran dalam pipa, aliran dalam saluran terbuka, 

prinsip impluse dan momentum, mesin-mesin hidrolik/fluida; dan 

dasar-dasar hidro-dinamika. 

N10A1106 - PEMROGRAMAN KOMPUTER 
 Mempelajari mengenai: komputer dan fungsinya, perangkat keras dan  

 lunak, sistem operasi, program aplikasi dasar, dasar pemrograman,  

database, merancang database, teknik normalisasi database. 

 

N10A1107 - PENGANTAR TEKNIK PERTANIAN DAN DASAR 

BIOSISTEM 

 Pengantar bidang dan ruang lingkup teknik pertanian berdasarkan 

pada ilmu keteknikan seperti matematika dan sejenisnya. Pengenalan 

tentang perancangan alat-alat produksi dan pengolahan hasil 

pertanian yang bertanggung jawab pada spesifikasi dan optimasi alat-

alat tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengenalan 

bidang dan ruang lingkup teknik tanah dan irigasi beserta 

pemeliharaannya, energy dan elektrifikasi pertanian, serta lingkungan 

dan bangunan pertanian 

N10A1208 - MEKANIKA  TEKNIK 

 Mata kuliah ini mempelajari mengenai persamaan kesetimbangan 

gaya pada 2 dimensi, penyelesaian truss 2 dimensi, penggunaan 

vektor untuk penyelesaian kesetimbangan gaya 3 dimensi, sentroid, 

momen inersia luasan, momen inersia massa, kinematika partikel, 

kinetika partikel, usaha dan energi, dan benda tegar dalam rotasi.  

N10A2109 - PENGETAHUAN BAHAN 



18 | Pedoman Pengelolaan Pendidikan - 2017 
  Teknik Pertanian - Fakultas Teknologi Industri Pertanian 

 Diagram fasa, klasifikasi bahan konstruksi, karakteristik teknik 

logam, komposit, polimer dan keramik, klasifikasi baja, cast iron, 

Time-Temperature-Transformation diagram, cold working. 

N10A2110 – STATISTIKA TERAPAN 

 Pengertian  statistika, peubah, data dan  pendataan, peluang, hitung  

peluang, dan  sebaran  peluang, peubah acak dan beberapa 

sebarannya; hukum bilangan besar dan dalil  limit pusat, pendugaan 

parameter  dan  pengujian  hipotesis, selang  kepercayaan, analisis 

regresi dan  korelasi, analisis ragam dan peragaman, analisis data. 

 

N10A2111 - ALAT DAN MESIN PERTANIAN I 

 Dasar-dasar pengetahuan tentang  penggunaan alat dan mesin 

pertanian; sifat fisik tanah yang mempengaruhi  hubungan antara 

mesin dan tanah yang terdiri dari, cone index, shearing resistance, 

draft tanah, torsi spesific tanah;  jenis- jenis penggunaan alat dan 

mesin  pertanian yang meliputi, mould board plow, disc plow, chisel 

plow, rotary plow, subsoil plow, disc harrow, spring tooth harrow, 

cultivator, sprayer, duster, reaper, combine harvester, cane harvester 

dan  thresher;  serta pengoperasian, penyetelan, kebutuhan daya, 

efisiensi, pemeliharaan, perencanaan operasi dan ekonomi alat dan 

mesin pertanian. 

N10A2112 - PERBENGKELAN PERTANIAN   

 Fokus pada: perencanaan bengkel, tools and kit, meja kerja, teknik 

kerja logam (bubut, bor, potong, dll), teknik las listrik dan karbit, 

keselamatan dalam bengkel. 

N10A2113 - ANALISIS SISTEM 

 Arti dan karakteristik sistem, klasifikasi dan  hirarki sistem , 

pengertian komponen, entity, atribut, relationship , variabel dan 

parameter, efisiensi, efektivitas dan produktivitas, kapasitas dan laju 

kerja, mengenal berbagai sistem dalam bidang pertanian dan 

agroindustri, pengertian analisis sistem, mengidentifikasi masalah, 

langkah analisis sistem, perangkat analisis, analisis efek perubahan 

dalam sistem melalui simulasi, model dan pemodelan dalam sistem 

pertanian, model matematik dalam sistem pertanian, model–model 

linier dalam riset pertanian, pemodelan dinamis: sistem dalam siklus 

tertutup, karakteristik model dinamis, pemodelan dinamis: power 

simulation. 

N10A2114 - TEKNIK PASCAPANEN I (SATUAN OPERASI)   
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                   Prinsip dasar satuan operasi, ruang lingkup, unit dan dimensi, neraca 

massa dan neraca energi, separasi secara mekanik, aplikasi aliran 

fluida, aplikasi pindah kalor, evaporasi, pengendapan, destilasi 

 

N10A2116 - EKONOMI TEKNIK  

 Dasar ekonomi mikro; konsep nilai uang dan waktu; perhitungan 

bunga dan modal; present value, annual rate value, biaya investasi, 

biaya operasi, pembandingan dua investasi, penilaian investasi: NPV, 

IRR, BEP, Payback Period. 

N10N2217 – HIDROKLIMATOLOGI   

 Peranan air untuk kehidupan; siklus hidrologi; elemen agroklimat dan 

cara pengamatannya; pengaruh iklim pada hasil pertanian; aspek 

iklim dalam perencanaan irigasi; klasifikasi iklim menurut Smith & 

Ferguson dan menurut Oldeman; Prakiraan awal musim 

hujan/kemarau; intensitas hujan, curah hujan efektif dan periode 

ulang; pengertian dan faktor yang mempengaruhi kehilangan air 

(evaporasi, evapotranspirasi dan infiltrasi); pengukuran kehilangan air 

secara empirik dan menggunakan lysimeter; faktor yang mem- 

pengaruhi dan cara-cara pengukuran run-off. Jenis-jenis air tanah, 

pergerakan air tanah, penentuan kelembaban dan permeabilitas tanah; 

karakteristik sungai serta cara pengukuran debit air sungai; 

penyelusuran banjir cara hidrologis dan hidraulik; probabilitas dan 

cara pengendalian banjir; kualitas air hujan dan air tanah; dan  cara 

pengambilan contoh air 

 

N10A2218 - ALAT DAN MESIN PERTANIAN II 

 Konsep mesin dan peralatan, prinsip dasar operasi dan pemeliharaan 

mesin-mesin pasca panen antara lain mesin perontok biji-bijian mesin 

pengicilan ukuran, mesin pencampur, mesin pemisah, mesin sortasi, 

mesin grading, mesin pengering, mesin pendingin. 

N10A2219 - TEKNIK PASCAPANEN II (TEKNIK PENANGANAN 

HASIL PERTANIAN) 

 Prinsip-prinsip pengolahan hasil pertanian, sortasi, grading, pereduksi 

ukuran, separasi, pengeringan, pendinginan, pengemasan, 

penyimpanan dan penanganan bahan. 

N10A2220 - KEKUATAN BAHAN  

 Fokus: stabilitas bahan dan pengujian bahan alami, besi dan kayu; 
tegangan tarik dan tegangan tekan, modulus elastisitas,  tegangan 

geser, modulus geser, gaya lintang; kekuatan dari sambungan las, 
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paku keling, mur dan baut, serta silinder berdinding tipis; torsi dan 

puntiran untuk menghasilkan tenaga, kopel baut; pegas dan spiral;  

tegangan geser dalam batang; persamaan momen lentur, defleksi pada 

batang dan pegas dengan metode luasan momen dan integrasi ganda. 

N10A2222 - KUALITAS AIR 

Sumber air dan karakteristiknya, karakteristik fisika, kimia air dan 

biologis, jenis-jenis pencemar dan dampaknya, pengukuran kualitas 

air, kualitas air untuk pertanian, kualitas air untuk kegiatan domestic, 

peritungan baku mutu; storet, street pelps, baku mutu air; irigasi, air 

baku. Baku mutu limbah; industri agro, pertanian, domestic. 

Perhitungan tingkat pencemaran. 

 

N10A2223 - LISTRIK DAN ELEKTRONIKA 

 Konsep dasar energi, peranan dan potensinya, pemanfaatan energi 

surya dan konversinya, konsep listrik, instalasi listrik, listrik untuk 

usaha pertanian, pengembangan listrik pedesaan. Mempelajari teori 

dasar komponen elektronika, rangkaian logika dasar, penguat emitor 

bersama, kolektor bersama, penguat umpan balik, penyatu arah dan 

catu daya, integrated circuit, perancangan dan analisis rangkaian 

elektronika, rangkaian analog dan digital. 

N10A3126 - RISET OPERASIONAL   

 Pengertian riset operasional, programma linier, aljabar linier, metoda 

simplek, masalah penugasan dan transportasi, network, shortest route 

problem, minimum spanning tree, CPM-PERT, pemrograman 

dinamis, model antrian, proses markov, simulasi. 

N10N3127 - BIOMETRIKA  

 Mempelajari mengenai: dasar rancangan dan metode statistika, 

Rancangan dasar, Rancangan Acak Lengkap (RAL), Rancangan Acak 

Kelompok (RAK), RBS, faktorial, keterpautan, perlakuan, petak 

terpisah, kelompok terpisah/tak lengkap; pendugaan analisis, teladan. 

N10A3128 – TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR 

 Pengertian erosi dan konservasi tanah dan air, kaitan TPTA dengan 

pembangunan pertanian;  dampak erosi terhadap produktivitas tanah; 

ketersediaan air serta kelestarian fasilitas irigasi; sejarah terjadinya 

erosi di Indonesia; faktor-faktor yang mempengaruhi erosi; jenis-jenis 

erosi; cara pengukuran erosivitas dan erodibilitas; metode 

pengendalian erosi secara mekanik, vegetatif dan kimiawi; prediksi 

erosi menggunakan USLE; cara Pengukuran erosi di lapangan; teknik 

perencanaan teras bangku; perencanaan saluran pembuangan; teknik 
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pengendalian erosi parit (Gully Erosion); teknik pengendalian erosi 

tebing sungai; rehabilitasi lahan kritis; dan perencanaan bendungan 

tanah (Earth Dam); serta teknik pengawetan air. 

N10A3129 - TEKNIK MANAJEMEN IRIGASI DAN DRAINASE 

 Arti dan tujuan irigasi dan drainase, arti ekonomi air irigasi,  

kebijaksanaan pengelolaan air di jaringan utama dan tersier,  irigasi 

teknis, setengah teknis dan irigasi sederhana, pengukuran debit air 

menggunakan metode apung, current meter, sekat ukur dan bangunan 

ukur, irigasi permukaan, irigasi curah dan irigasi tetes, efisiensi 

irigasi,  hubungan air, tanah dan tanaman, kapasitas lapang, titik layu 

permanen dan air tersedia untuk tanaman, pengaruh sifat fisik tanah 

terhadap air tersedia, kebutuhan air tanaman, perhitungan kebutuhan 

air di pintu tersier dan di bendung, kualitas air untuk pertanian dan 

perikanan,  pengelolaan air untuk tanaman padi, pengelolaan air 

untuk  palawija dan hortikultura serta drainase permukaan dan bawah 

permukaan. Identifikasi masalah drainase.  keuntungan drainase. disain 

dan konstruksi drainase permukaan dan bawah permukaan.  disain dan 

konstruksi tanggul. disain drainase pompa.  drainase tanah-tanah organik. 

drainase tanah rawa pasang surut.  drainase dari kawasan pemukiman. 

Metode pemberian air khusus (Pasten, Faktor K dan Faktor Relatif 

Palawija). Perencanaan pembagian air sistem rotasi.  Perencanaan 

pola tanam dan kalender tanam dikaitkan dengan pembagian air 

sistem golongan di daerah irigasi teknis. Perencanaan irigasi alur. 

Perencanaan irigasi curah.Perencanaan irigasi tetes. Perencanaan 

irigasi teknis.  Perencanaan saluran tersier, saluran pembuangan serta 

bangunan bagi (box) tersier.  

N10A3231 - TEKNIK PENGENDALIAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN 

Identifikasi kerusakan lingkungan; tanah, air. Metode pengendalian 

kerusakan lingkungan; efisiensi energi, kebijakan, teknik 

pengendalian, keberlanjutan. Model-model konservasi lingkungan; 

vegetatif, sipil teknik, sosio-teknologi, dampak yang mungkin terjadi. 

 

N10A3233 – BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERTANIAN 

Dasar perencanaan dan perancangan; tat letak bangunan, analisis 

beban struktur dan konstruksi psikometrik; pengendalian udara dalam 

bangunan lingkungan.  

 

N10A3234 – KONSERVASI ENERGI SUMBERDAYA AIR 

Air sebagai sumber energy, jenis dan model konservasi energi, 

perancangan dan perhitungan konversi energi sumberdaya air. 
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N10A3235 – EKOTEKNOLOGI SUMBER DAYA LAHAN 

Mempelajari konsep ekologi dasar seperti ekosistem, aliran energi, 

siklus biogeokimia dan populasi serta konsep teknologi. Kemudian 

mempelajari kombinasi kedua konsep menjadi atau untuk membentuk 

suatu sistem baru/alternatif seperti konsep treatment wetlands, soil 

bioengineering, microcosmology, restorasi lingkungan dan 

ekoteknologi dalam pengelolaan sumberdaya lahan, yang diperlukan 

dalam menyelesaikan masalah sumberdaya lahan. 

 

N10A3236 – PEMETAAN SUMBERDAYA LAHAN 

Pengertian, ruang lingkup, dasar pengukuran, pengukuran jarak, 

sudut, luas, dan beda tinggi, penentuan posisi/koordinat titik, 

pemetaan topografi, perataan lahan, dasar-dasar fotogrametri dan foto 

interpretasi. Praktek pengukuran lahan menggunakan beberapa alat 

ukur wilayah antara lain teodolith, waterpass dan total station. 

 

N10A3237 – TEKNOLOGI INFORMASI SPASIAL 

Ruang lingkup komponen Teknologi Informasi Spasial (Inderaja, 

SIG, GPS), sumber dan atribut data SIG serta fungsinya, struktur 
model data SIG; SIG berbasis vektor, SIG berbasis Kemampuan 

inderaja dalam mengidentifikasi dan melakukan pemetaan; dan 

kemampuan GIS dalam pengelolaan data dan analisis. Berbagai 

simulasi dengan penggunaan perangkat lunak diilustrasikan untuk 

mempermudah pemahaman. Operasi dalam SIG, representasi data 
SIG. koreksi geometri dan regristrasi data spasial. Atribut analisis dan 

objek analisis; analisis basis data geografik, analisis data spasial, 

pengenalan Global Positioning System, penerapan SIG untuk 

sumberdaya lahan dan manfaatnya. 

 

N10A3238 - HIDROLIKA 

Kekekalan masa dan energi aliran air di saluran terbuka, membahas 

aliran seragam dalam aliran terbuka, melatih penerapan formula 

saluran terbuka dalam bidang Teknik Sumberdaya Air, misalnya 

dalam perencanaan drainase, riolering dan lain-lain, membahas 

penerapan formula saluran terbuka pada beberapa bangunan air 

misalnya: terjunan, alat ukur debit, siphon, memperkenalkan aliran 

tidak seragam dan aliran kritis serta penggunaannya di lapangan. 

 

N10A3239 - PERANCANGAN ELEMEN MESIN 
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Dasar-dasar perencanaan dan perancangan elemen mesin yaitu pasak, 

splain, puli dan sabuk, roda gigi, poros, bantalan, kopling, rem, serta 

aplikasinya dalam mesin-mesin pertanian. 

 

N10A3240 – TEKNOLOGI TRAKTOR 

Kurva daya dan torsi, peta konsumsi bahan bakar spesifik, 

intercooling dan turbocharging, kerusakan engine. Sistem kelistrikan, 

sistem pengapian, sistem pendinginan dan sistem pelumasan pada 

motor bakar. Susunan kopling, formulasi rasio gigi, gigi episiklik, 

diferential. Sistim rem, sistim kemudi akerman, hitch point, mekanika 

traktor, traksi, ergonomik traktor. Dasar motor bakar, siklus motor 

bakar; komponen dan konfigurasi motor bakar; sistim pada motor 

bakar; bahan bakar dan pembakaran; ukuran prestasi dan pengujian 

motor bakar. 

 

N10A3241 - FISIKA BANGUNAN 

Dasar-dasar fisika bangunan pertanian, parameter yang 

mempengaruhi iklim mikro bangunan pertanian, pengendalian iklim 

mikro bangunan pertanian untuk menciptakan iklim mikro yang ideal 

bagi aktivitas pengguna bangunan pertanian. 

 

N10A3242 – FISIKA MEKANIKA DAN DINAMIKA TANAH 

Berisi: pendahuluan, lingkup mekanika tanah; keadaan fisik dan 

klasifikasi tanah; pori-pori dan air tanah, aliran air dalam tanah, 

shearing resistance, stabilitas kemiringan, konsolidasi dan 
pemantapan tanah, fondasi, perbaikan; serta penelitian lapangan, uji 

lapang, uji laboratorium dan teknik pengujian tanah. 

 

N10A3244 – MESIN DAN PERALATAN PENGOLAHAN PANGAN 

Konsep mesin dan peralatan, prinsip dasar mesin dan peralatan, 

operasi dan penyetelan, kebutuhan daya mesin dan peralatan, tinjauan 

mesin-mesin pasca panen, tinjauan mesin-mesin pengolahan pangan, 

pemeliharaan mesin. 

 

N10A3245 – PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN 

Membahas mengenai kurva daya dan torsi, peta konsumsi bahan 

bakar spesifik, intercooling dan turbocharging, kerusakan engine. 

Susunan kopling, formulasi rasio gigi, gigi episiklik, diferential. 

Sistim rem, sistim kemudi akerman, hitch point, mekanika trak¬tor, 

traksi, ergonomik traktor. 
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N10A3246 – TEKNOLOGI BIOPROSES 

Pendahuluan, penertian dan ruang lingkup, jasad dan substrat 

bioproses, model reaktor, Biokimia, fisiologi pertumbuhan dan 

metabolisme, aktivitas dan produk bioproses. 

 

N10A3247 – FISIOLOGI PASCAPANEN 

Membahas mengenai kurva daya dan torsi, peta konsumsi bahan 

bakar spesifik, intercooling dan turbocharging, kerusakan engine. 

Susunan kopling, formulasi rasio gigi, gigi episiklik, diferential. 

Sistim rem, sistim kemudi akerman, hitch point, mekanika traktor, 

traksi, ergonomik traktor. 

 

N10A3248 – TEKNIK PENGENDALIAN DAN KONSERVASI 

LINGKUNGAN 

Pengetahuan tentang perencanaan  lingkungan  meliputi   konsep  

sistem  dan  ekosistem  dalam perencanaan  lingkungan, Manajemen  

lingkungan meliputi  eksploitasi  dan  eksplorasi  SDA  berwawasan  

lingkungan  (mencakup air tanah, batuan/ mineral dan sumberdaya 

hayati) beserta konsep dan aplikasi pengukuran  deposit,  interpretasi  

foto  udara  dan  citra),  aturan perundanganlingkungan,  standart  
kualitas  lingkungan,  manajemen  kualitas udara,  air,  limbah  padat  

dan  B3,   

 

N10A4151 – TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

Definisi, ruang lingkup, asas/landasan pengelolaan sumberdaya air; 
permasalahan dan upaya penanggulangan masalah sumberdaya air di 

indonesia; potensi pengembangan sumberdaya air; pola dan rencana 

pengelolaan sumberdaya air terpadu, Analisis neraca air lahan; teknik 

konservasi sumberdaya air. 

 

N10A4152 -  TEKNIK PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 

Pengetahuan tentang arti  dan  fungsi-fungsi  DAS  serta penggunaan 

DAS  sebagai  satuan pengelolaan lingkungan; isu-isu lingkungan 

terkini dan kaitannya dengan pengelolaan DAS; Karakter DAS 

ditinjau dari aspek biofisik, sosial dan ekonomi; Kriteria dan indicator 

kinerja pengelolaan DAS  

 

N10A4153 -  TEKNIK HIDROPONIK DAN FERTIGASI 

Konsepsi tentang hidroponik dan industri tanaman (plant factory);  

teknologi hidroponik; sistem-sistem hidroponik; media tanam untuk 

sistem hidroponik; larutan nutrisi untuk budidaya tanaman secara  



  Pedoman Pengelolaan Pendidikan - 2017 | 25 

 Program Studi Teknik Pertanian – FTIP UNPAD 

hidroponik; perencanaan sistem fertigasi dalam hidroponik substrat 

(drip system, wick system, ebb and flow system) dan non substrat 

(NFT, DFT, aerophonik) 

 

N10A4154 – TEKNIK PENGELOLAAN LIMBAH 

 Dinamika air dan sumber air. Sumber-sumber pencemar; point source 

dan non point source, perhitungan beban pencemaran; point source 

dan non point source, teknik pengendalian pencemaran; produksi 

bersih, pengolahan limbah, baku mutu limbah, kebijakan 

pengendalian pencemaran; input, selama kegiatan/proses, output, 

pengendalian lingkungan. 

 

N10A4155 -  ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN 

Membahas tentang Peraturan  pemerintah  dan  perundang-undangan  

tentang  analisis  mengenai dampak  lingkungan;  metodologi  analisis  

dampak  lingkungan;  metoda pengumpulan  data  primer  dan  

sekunder;  rona  lingkungan  awal;  metoda identifikasi  dan  prediksi  

dampak;  evaluasi  dampak  penting;  formulasi  dan penanggulangan  

dampak  negatif;  pengembangan  dampak  positif.   Pengertian audit 

lingkungan. Jenis audit lingkungan. Karakteristik dan kunci 
keberhasilan audit  lingkungan.  Kerangka  dan konsep  WTP dan  

Analisis  biaya lingkungan. Kajian Lingkungan Strategis. 

 

N10A4156 – ANALISIS NUMERIK 

 Dalam mata kuliah ini dibahas tentang pencarian akar non-linier, 
solusi sistem persamaan linier, integrasi numerik, differensiasi 

numerik, solusi persamaan differensial biasa, solusi persamaan 

differensial parsial, dan contoh penggunaan paket program dalam 

perancangan mesin 

 

N10A4157 -  ERGONOMI  

 Pengertian ergonomi, manusia dan pekerjaannya, tata cara kerja, 

anthropometri, peta-peta kerja, studi gerakan, ekonomi gerakan, 

pengukuran waktu, sampling pekerjaan, waktu baku, lingkungan 

kerja, kelelahan dan faktor manusia, training operator, desain 

ergonomis. 

 

N10A4158 – PERANCANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN 

 Pertimbangan-pertimbangan umum didalam perancangan alat dan 

mesin pertanian yang meliputi, rancangan fungsional, rancangan 

struktural, kekuatan dan keausan, hubungan antara berbagai macam 
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komponen, petimbangan kebutuhan daya, keselamatan, bahan 

rancangan, transmisi daya dan hubungannya. Faktor manusia pada 

peran-cangan, diagram alir proses perancangan, sintesis perancangan 

dan konsep pengem-bangan alat dan mesin pertanian.  Aplikasi 

perancangan pada berbagai jenis alat dan mesin perta¬nian yang 

meliputi, perancangan disc plow, mouldboard plow, disc harrow, 

spring tooth harrow, spike toot harrow, manure spreader, seeder, 

transplanter, fertilizer, cultivator, sprayer, duster, harvester, thresher, 

dryer, separator dan grader, dan lain-lain. 

 

N10A4159 – PENGUJIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN 

Pengujian fungsional, pengujian verivikasi, pengujian adaptasi alat 

dan mesin pertanian. Sandi uji atau test code alat dan mesin pertanian 

menggunakan berbagai standar antara lain; SNI, RNAM, ASABE. Uji 

kinerja alat dan mesin pertanian yang meliputi; kapasitas teoritis, 

kapasitas aktual, efisiensi penggunaan mesin, kebutuhan daya 

spesifik, hasil guna mesin, rendemen hasil, uji getaran dan uji 

kebisingan. Analisis finansial penggunaan alat dan mesin pertanian 

yang meliputi biaya operasional mesin, NPV, BCR, IRR, BEP, Pay 

Back Period. 

N10B1102 - BIOLOGI 

Konsep   biologi,   kromosom-DNA-RNA,   sel,   pembelahan   sel, 

reproduksi, struktur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, 

hormon, fotosintesis, nutrisi, transportasi dan respon. 

N10B1103 - FISIKA DASAR 

Membahas mengenai mekanika; besaran dan vektor, kinematika   

gerak lurus dan gerak melingkar, dinamika,  usaha  dan  energi,  

momentum dan  impuls; fluida; statika fluida dan dinamika fluida. 

Rotasi benda tegar, momen inersia dan torsi; gerak harmonik 

sederhana; gerak gelombang. 

N10B1204 - KIMIA DASAR 

Membahas mengenai definisi unsur, atom, elektron, struktur atom, 

struktur elektron dalam atom, dan konsep mol, ikatan kovalen, ikatan 

sigma, ikatan pi, dan orbital molekular hidrid, ikatan ionik, ikatan 

kovalen polar, ikatan hydrogen, dan ikatan koordinat, laju reaksi 

kimia dan orde reaksi , perhitungan asam, basa, dan buffer,  konsep 

kimia karbon,  senyawa lipid, gula, dan ikatan antar gugus reaktif, 

reaksi kimia organik pada sistem biologi,   struktur kerangka elektron 

dan valensi fosfor dan sulfur, kelompok tiol, fosfat dan turunannya, 

reaksi oksidasi reduksi dalam  proses  kimia,  kinetika  kimia  dan  
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reaksi  kesetimbangan, cahaya, panjang gelombang dan frekuensi, 

teori kuantum, dan spektrofotometer. 

N10B1205 - KEWIRAUSAHAAN 

Pengertian dan prinsip technopreneurship, sifat dan ciri 

kewirausahaan, pengenalan dan pengembangan kepribadian 

wirausaha, motivasi dan peluang kewirausahaan, gagasan serta 

perencanaan wirausaha. 

 

N10N3111 - KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA    

Arti, tujuan dan sasaran kuliah kerja nyata, pengetahuan dan 

pendalaman kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah, 

pengetahuan dan pemantapan beberapa metode komunikasi, 

pengetahuan dan keterampilan praktis beberapa aspek yang 

menunjang pembangunan daerah baik fisik mamupun non-fisik; 

pengetahuan dan pemantapan metode observasi, identifikasi, 

pemecahan masalah dan program kerja. Pengenalan dan pembahasan 

wilayah kerja dan sistem pelaporan. 

N10N4112 - SKRIPSI  

Merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian di laboratorium dan 

atau di lapangan, disusun menurut kaidah kaidah ilmiah yang 
dipersentasikan dalam kolokium serta dipertanggungjawabkan dalam 

ujian akhir. 

 

N10N4213 – PRAKTEK KERJA LAPANG 

Praktek Terpadu Agroindustri (PTA) merupakan salah satu mata 
kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Teknologi 

Industri Pertanian dengan tujuan;  (i) belajar bersosialisasi di 

lingkungan pekerjaan, (ii) memperoleh pengalaman dan pengetahuan 

bekerja di lembaga/perusahaan/instansi yang ada kaitan dengan minat 

mahasiswa, (iii) sebagai pelatihan melakukan kajian kritis antara teori 

dan kenyataan di lapangan, dan (iv) mampu memahami dan 

menjelaskan serta menyusun laporan mengenai seluruh rangkaian 

kegiatan yang telah dilaksanakannya. 

PTA dilakukan di institusi atau unit usaha yang relevan dengan 

bidang keilmuan yang diminati mahasiswa dan dilaksanakan selama 

sekurang-kurangnya satu bulan. Sebelum melakukan kerja lapang, 

mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal kegiatan PTA yang 

harus disetujui oleh dosen pembimbing PTA.  

N10N4214 – PUBLIKASI ILMIAH 
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Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk 

terampil menulis karya ilmiah serta mempublikasinya.Karya ilmiah 

yang diciptakan pada mata kuliah ini dirancang untuk menjadi sarana 

penyampaian gagasan, ide, pemikiran, secara akademik.Melalui karya 

ilmiah yang dilakukan juga dapat berdampak pada pengembangan 

diri dan memperkaya pengalaman penulisan akademiknya. Publikasi 

ilmiah diarahkan pada penerbitan karya ilmiah yang memenuhi 

kaidah-kaidah ilmiah dan mampu menyampaikannya dalam seminar 

atau memasukkannya dalam jurnal-jurnal ilmiah 
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BAB III SISTEM PENILAIAN DAN  

LAPORAN PENILAIAN PROGRAM SARJANA 
 

3.1. Evaluasi Hasil Belajar 

3.1.1. Ketentuan Umum 

a) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya 

merupakan gabungan dari 3 (tiga) komponen penilaian, dengan bobot sbb. : 

 

No. Komponen Bobot (%) 

1 Makalah/Presentasi *)  0 - 20 

2 Kuis *)  0 - 20 

3 Tugas *)  0 - 20 

4 UTS  20 - 40 

5 UAS  20 - 40 

6 Praktikum  0 - 40 

 Total  100 
 *)  Paling sedikit satu komponen ini harus ada  

Bobot setiap komponen penilaian yang digunakan harus disajikan dalam 

Kontrak Pembelajaran. Bobot setiap komponen penilaian pada setiap Mata 

Kuliah ditetapkan oleh Dosen Pengampu. Semua peraturan pembobotan 

harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah. 

Contoh 1: Mata Kuliah N10N1113 - 2(2-0) 

Mata kuliah N10N1113 bobotnya 2 SKS, yang biasa ditulis dengan 2(2-0), 

artinya 2 SKS perkuliahan dan 0 SKS praktikum. Evaluasi Hasil Belajarnya 

ditentukan dengan bobot komponen masing masing : 

- UTS 30% 

- Tugas–tugas lainnya 30% 

- UAS 40% 

Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah dan 

harus diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah. 

Contoh 2: Mata Kuliah N10A2131 - 3(2-1) 

Mata kuliah N10A2131 bobotnya 3 SKS, yang karena merupakan paduan 

antara kuliah dan praktikum  biasa ditulis dengan 3(2-1), artinya 2 SKS tatap 

muka (perkuliahan) dan 1 SKS praktikum laboratorik, Mata kuliah ini hanya 

akan memiliki satu huruf saja (huruf mutu kuliah tidak dipisah  dengan 
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huruf mutu praktikum). Evaluasi Hasil Belajar misalnya, diberi bobot 

sebagai berikut : 

Kuliah diberi bobot  65 % (sekitar dua kali bobot  praktikum), yang dibagi 

menjadi: 

- UTS 20 % 

- Tugas lain 15 % 

- UAS 30 % 

- Praktikum   35 %  

Perimbangan bobot ini ditetapkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah 

dengan memperhatikan tujuan instruksional dari pelaksanaan praktikum.   

b) Dalam sistem SKS, dosen tidak dibenarkan untuk mengadakan evaluasi/ujian 

ulangan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester bersangkutan, 

karena dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga jenis evaluasi, penilaian  di 

anggap telah memadai. 

c) Nilai akhir yang diberikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah harus merupakan 

huruf mutu yang pasti, yaitu : A, B, C, D, atau E. Dalam kasus tertentu nilai akhir 

diberikan dengan huruf mutu T atau K 

d) Di dalam DPNA harus memuat nilai komponen penilaian (mis ; kuis, tugas, UTS, 

UAS), nilai akhir dalam bentuk angka mutu dan huruf  mutu  
e) DPNA diserahkan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk file kepada Wakil Dekan 

Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui email ditujukan ke 

wd1.ftip@unpad.ac.id dan tembusan ke sbpftip@unpad.ac.id  

f) Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir 

(huruf mutu) yang ditulis pada DPNA, karena nilai akhir (huruf mutu) yang telah 

diumumkan tidak dapat diganti lagi, kecuali ada kesalahan hitung atau pengetikan. 

g) Selain hal di atas perubahan nilai akhir (huruf mutu) hanya dapat dilakukan 

dengan menempuh kembali mata kuliah itu pada semester berikutnya.  

 

3.1.2. Cara Penilaian  

a) Perhitungan Nilai Akhir 

Penilaian dilakukan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang 

sifatnya kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Untuk yang sifatnya 

kognitif, evaluasi dilakukan dengan cara ujian tertulis, umumnya dalam 

bentuk UTS dan UAS. Namun demikian bisa juga evaluasi dengan cara 

melakukan presentasi (seminar),  penulisan makalah ilmiah, atau ujian 

praktek. 

Nilai akhir suatu mata kuliah merupakan penjumlahan dari nilai mentah 

setiap jenis evaluasi dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Berikut ini 

adalah contoh perhitungannya. 
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Contoh: Mata Kuliah N10N1101 

- ujian tengah semester (misalnya, bobotnya 30%), mahasiswa memperoleh 

skor  64  dari skor ideal 80; 

- ujian akhir semester (misalnya, bobotnya 40%), mahasiswa memperoleh skor 

108 dari skor ideal 120. 

- tugas lain (misalnya, bobotnya 30%), mahasiswa memperoleh skor 45 dari 

skor ideal 50). 

 Cara Penghitungan: 

- UTS  : 
64 

 × 100 × 30 % = 24  
80 

- UAS : 
108 

 × 100 × 40 % = 36  
120 

- Tugas lain : 
45 

 × 100 × 30 % = 27  
50 

      

 Jumlah = 87  
 

b) Penentuan Huruf Mutu 

Nilai akhir disajikan dalam bentuk angka dengan rentang antara 0 s.d 100. 

Nilai akhir tersebut selanjutnya dikonversikan ke dalam huruf mutu dengan 

kriteria Penilaian Acuan Patokan (PAP) sebagai berikut : 

Nilai Akhir Huruf Mutu 

(HM) 

Angka Mutu 

(AM) 

Keputusan 

 80 sd 100 A 4,00 Lulus 

 68 sd < 80 B 3,00 Lulus 

 56 sd < 68 C 2,00 Lulus 

 45 sd < 56 D 1,00 Lulus 

  < 45 E 0 Tidak Lulus 

 T -  

 K -  
 

Huruf Mutu yang Sah 

Huruf mutu yang diperoleh mahasiswa dianggap sah (berlaku) apabila  : 

• mahasiswa terdaftar pada semester bersangkutan; 

• mata kuliah tersebut terdaftar dalam KSM (Kartu Studi Mahasiswa) 

mahasiswa yang bersangkutan pada semester bersangkutan. 
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Ketentuan tentang Nilai T 

1. Nilai T dapat diberikan pada mahasiswa yang penilaiannya tidak sempurna 

(mahasiswa tidak memenuhi salah satu atau lebih komponen penilaian yang 

ditetapkan, misalnya UTS, UAS, atau tugas lainnya)  

2. Untuk penyempurnaan diberi waktu 2 minggu terhitung sejak nilai tersebut 

diumumkan.  

3. Setelah disempurnakan, nilai huruf T tersebut  oleh dosen diganti menjadi A, 

B, C, D, atau E yang sangat tergantung pada hasil penyempurnaannya. 

4. Apabila dalam batas waktu 2 minggu tersebut mahasiswa tidak mampu 

memenuhi komponen  penilaian tersebut, maka dosen pengampu 

menentukan nilai akhir dengan menganggap nilai untuk tugas atau ujian 

tersebut sama dengan 0 (NOL) dan kemudian mengolahnya menjadi huruf 

mutu yang lain (A, B, C, D, atau E).  
 

Ketentuan Nilai K 

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan huruf K jika memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat 
batas waktu perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan akademik 

berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan 

Surat Keterangan Dekan; 

2. Dikenakan pada satu atau beberapa mata kuliah pada semester 

bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir 
semester atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat 

mengikuti ujian akhir semester susulan; 

3. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah : 

a. sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses 

penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari 

dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya; 

b. musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan 

kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat 

keterangan yang diperlukan; 

4. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf  K adalah kondisi 

melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh 

Dekan di luar kedua alasan pada butir (4) di atas, tetapi mahasiswa 

dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester 

atas ijin Dekan;  

5. Mata kuliah yang memiliki huruf K, tidak digunakan untuk penghitungan 

IPS atau IPK; 
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6. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam 

semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan 

tidak dianggap sebagai penghentian  studi untuk sementara; 

7. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester 

bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas ijin 

Dekan, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa  yang bersangkutan 

untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk sementara; 

8. Apabila butir (5) di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun 

secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai 

penghentian studi untuk sementara atas ijin Dekan yang kedua kalinya.  

Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun 

menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan 

penghentian studi atas ijin Dekan; 

9. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir (7) 

di atas dengan alasan seperti pada butir (4), diperkenankan, namun 

diperhitungkan dalam batas waktu studinya. 

10. Kalau mata kuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali 

pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, 

C, D, atau E. 

11. Nilai dengan huruf K juga diberikan pada matakuliah PKL, KKNM dan 
skripsi yang tidak selesai dalam satu semester. 

12. Mata kuliah PKL, KKNM dan skripsi yang tidak selesai dalam satu 

semester dan dilanjutkan lagi, harus diisikan lagi dalam KRS pada 

semester berikutnya, dengan ketentuan pemberian nilainya adalah: 

a. PKL yang diselesaikan pada semester berikutnya tersebut, jika lebih 
dari enam bulan sejak selesai menjalani kegiatan praktek kerja 

lapangannya, diberi huruf mutu maksimum B, dan jika tidak selesai 

akan diberi nilai E; 

b. KKNM jika masih belum mendapatkan nilai lagi akan diberi huruf 

mutu K dan wajib mengisikannya lagi pada KRS berikutnya hingga 

mendapat huruf mutu bukan K; 

c. Skripsi yang dilanjutkan pada semester berikutnya, jika masih belum 

selesai juga, akan diberi huruf mutu K, dan wajib mengisikan kembali 

pada KRS semester berikutnya dengan catatan jika masih belum selesai 

juga, akan diberi huruf mutu E. 
 

3.1.3. Perbaikan Huruf Mutu 

1. Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester  reguler (Semester Ganjil 

dan Semester Genap) atau pada Semester Alih Tahun  

2. Mata kuliah yang dapat diperbaiki adalah mata kuliah yang mempunyai nilai C, 

D, E, dan K. 
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3. Perbaikan pada semester reguler dapat dilaksanakan untuk semua mata kuliah, 

sementara pada Semester  Alih Tahun hanya mata kuliah tertentu yang 

ditawarkan.  

4. Perbaikan pada Semester Alih Tahun hanya dilaksanakan untuk perkuliahan 

(teori) saja.  

5. Untuk mata kuliah yang terdiri atas kuliah dan praktikum, komponen nilai 

praktikumnya diambil dari semester yang lalu.  

6. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu C, D, atau E, maka dalam 

perhitungan IPK yang digunakan adalah huruf mutu yang terakhir diperoleh. 

 

3.1.4. IPS dan IPK 

IPS (Indeks Prestasi Semester) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau 

kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester. IPS dihitung pada tiap akhir 

semester dengan rumus sebagai berikut:  

IPS   = 
Jumlah ( AM x SKS ) 

Jumlah SKS 
 

IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) merupakan angka yang menunjukkan prestasi 

atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama 

sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh. IPK juga dihitung 

pada tiap akhir semester. 

Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang 

dari 0,05, pembulatan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05) : 

IPK  = 
Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang ditempuh 

Jumlah SKS seluruh semester yang ditempuh 

Mata kuliah yang dimasukkan dalam perhitungan IPK adalah mata kuliah 

dengan huruf mutu A, B, C, D, dan E (T dan K tidak dihitung). Untuk mata 

kuliah yang diulang, huruf mutu yang digunakan dalam perhitungan IPK adalah 

huruf mutu yang terbaik.  
 

IPS dan IPK digunakan sebagai evaluasi studi pada akhir setiap semester dan 

dasar dalam penerapan sanksi akademik. IPK juga digunakan untuk menentukan 

beban studi maksimum pada semester berikutnya.  

 

3.1.5. Evaluasi Akhir Hasil Belajar 

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang 

ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut : 

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang  ditetapkan; dengan  

kata lain tidak ada mata kuliah yang tidak lulus 
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2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00; 

3. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif  Program Sarjana. 

 

3.2. Masa Studi Terjadwal dan Batas Waktu Studi 

Masa studi terjadwal program sarjana adalah 8 semester. Batas waktu studi 

program sarjana harus diselesaikan paling lama 10 semester terhitung sejak 

terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester I, di luar semester yang mana 

mahasiswa mengajukan cuti akademik.  

 

3.3. Tata Tertib 

3.3.1. Tata Tertib Kegiatan Belajar Mengajar 

Untuk mengikuti kegiatan belajar,  mahasiswa harus terdaftar atau melaksanakan 

registrasi. Pada setiap  awal semester mahasiswa diwajibkan melakukan dua 

macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan pendaftaran akademik.  

Pendaftaran administrasi berkaitan dengan status mahasiswa sehingga 

memperoleh Kartu Mahasiswa, sedang pendaftaran akademik berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran sehingga memperoleh Kartu Studi Mahasiswa setelah 

sebelumnya melakukan pengisian KRS  dan PKRS (bila perlu). 

Bila karena alasan tertentu, untuk sementara waktu mahasiswa bermaksud 

menghentikan dulu kegiatan studinya, mahasiswa dapat mengajukan cuti.  

a) Kuliah 

(1). Ketentuan Umum 

1. Untuk mata kuliah dengan jumlah peserta sangat banyak, dibagi 

dalam beberapa kelas, setiap kelas maksimal 60 peserta, dengan 

kegiatan belajar dilakukan secara paralel. Jadwal pelaksanaan 

(waktu dan tempat) diatur dan ditetapkan oleh Fakultas. 

2. Satu SKS kuliah meliputi 1 jam  tatap muka (50 menit) terjadwal 1-2 

jam tugas terstruktur tidak terjadwal, diantaranya dalam bentuk 

membaca buku teks atau jurnal ilmiah, tugas menyusun laporan 

kegiatan, dan pembuatan makalah, serta 1-2 jam kegiatan mahasiswa 

secara mandiri, yang dilakukan selama satu semester. 

3. Jumlah SKS per semester untuk mahasiswa semester 1 dan 2 sesuai 

paket seperti dapat dilihat di kurikulum, sementara untuk semester 

berikutnya ditentukan berdasarkan perolehan nilai IPK, sebagai 

mana tertera pada tabel berikut : 
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IPK Jumlah Maks SKS yang dapat diambil 

3,00 – 4,00 24 

2,50 – 2,99 21 

2,00 – 2,49 18 

1,50 – 1,99 15 

< 1,50 < 12 
 

(2). Ketentuan untuk Mahasiswa 

1. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti kegiatan belajar 

mengajar hanya mahasiswa yang namanya  tercantum dalam daftar 

hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) yang dibuat berdasarkan kartu 

rencana studi (KRS) atau perubahan kartu rencana studi (PKRS). 

Ketentuan DHMD dan KRS/PKRS dapat dilihat pada Buku Panduan  

Umum Universitas.  

2. Keterlambatan hadir dalam perkuliahan maksimal 15 menit dari 

jadwal yang ditentukan, dan jika lebih dari waktu tersebut 

mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas dan dianggap tidak 

hadir. 

3. Pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, mahasiswa wajib 

berpenampilan rapih, pakai sepatu (tidak pakai sandal), 

menandatangani DHMD, dan menjaga ketertiban, antara lain tidak 

ribut, tidak keluar masuk, telepon genggam diubah menjadi modus 

getar, serta tidak mengerjakan tugas lain. 

4. Bila tidak dapat hadir karena izin atau sakit harus menyampaikan 

berita saat kuliah dilakukan melalui teman atau orang tua dengan 

disertai surat (untuk yang sakit, dilengkapi dengan surat keterangan 

dokter). Bila surat tidak dimungkinkan untuk untuk disampaikan 

pada hari kuliah, surat dapat disampaikan paling lambat waktu 

kuliah minggu berikutnya. 

5. Mahasiswa dengan kehadiran kuliah kurang dari 80% tidak dapat 

mengikuti UAS.  
 

(3). Ketentuan untuk Dosen 

a) Menyiapkan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran 

Semester (RPKPS). 

b) Menyiapkan bahan ajar yang disimpan di server, sehingga 

mahasiswa dapat membuka dan mempelajarinya. 

c) Memberikan kuliah/tutorial  sesuai dengan mata kuliah yang 
ditugaskan pada tempat dan waktu yang telah dijadwalkan dengan 

materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan yang 

tercantum dalam RPKPS dan kontrak pembelajaran. 
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d) Pada awal pertemuan (kuliah ke 1) diharuskan menyampaikan; (i) 

RPKPS dan informasi metode pembelajaran yang akan digunakan, 

(ii) kontrak pembelajaran meliputi ketentuan persentase kehadiran 

minimal dan batas waktu terlambat hadir, manfaat mata kuliah, 

strategi pembelajaran, tugas dan kriteria penilaian. 

e) Menyampaikan DHMD dan memeriksa kehadiran mahasiswa. 

Bagi mata kuliah dengan DHMD elektronik, wajib mengunggah 

(upload) file DHMD alamat yang ditentukan oleh Fakultas. 

f) Melakukan evaluasi sesuai dengan yang tercantum di kontrak 

pembelajaran. Verifikasi dan validasi bahan evaluasi (soal ujian) 

dilakukan oleh Ketua Bidang Kajian dimana mata kuliah terkait. 

g) Selalu menyimpan DHMD di SBPKD terutama setelah kuliah 

minggu terakhir semester, untuk penyusunan Daftar Peserta Ujian 

dan Nilai Akhir (DPNA). Ketentuan DPNA dapat dilihat pada 

Buku Panduan Umum Universitas. 

h) Memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan perolehan nilai 

kuliah dan mengisikannya kedalam DPNA yang diberikan oleh 

SBPKD menjelang dilaksanakannya Ujian Akhir Semester (UAS). 

Untuk nilai T sebaiknya disertakan juga nilai apa adanya. 

i) Paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah 
tersebut DPNA yang sudah diisi harus sudah diserahkan ke Wakil 

Dekan Bidang akademik melalui email dalam format yang 

ditentukan dan satu lembar soal. SBPKD akan mencetak DPNA 

untuk ditanda tangani oleh Dosen Pengampu. 

j) Melakukan inovasi dan pemutahiran materi dan metode 
pembelajaran serta soal ujian. 

 

k) Praktikum 

(1). Ketentuan Umum 

a) Untuk paktikum dengan jumlah peserta sangat banyak, dibagi dalam 

beberapa shift, jumlah praktikan setiap shift sesuai kapasitas lab, dan 

pelaksanaannya dilakukan secara seri. Jadwal pelaksanaan diatur 

SBPKD 

b) Satu SKS praktikum meliputi 2 jam praktikum di laboratorium atau 

3-4 jam praktikum di lapangan terjadwal, 1-2 jam tugas menyusun 

laporan kegiatan, yang dilakukan selama satu semester. 
 

(2). Ketentuan untuk mahasiswa 

a) Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan hanya 

mahasiswa yang namanya  tercantum dalam daftar hadir mahasiswa dan 

dosen (DHMD) yang dibuat berdasarkan kartu rencana studi (KRS) atau 
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perubahan kartu rencana studi (PKRS). Ketentuan DHMD dan 

KRS/PKRS dapat dilihat pada Buku Panduan Umum Universitas.   

b) Keterlambatan hadir maksimal 5 menit 

c) Pada saat mengikuti kegiatan praktikum mahasiswa wajib 

berpenampilan rapi (memakai jas lab bila di dalam ruangan), memakai 

sepatu, menandatangani DHMD, dan menjaga ketertiban, antara lain 

tidak ribut, tidak keluar masuk, telepon genggam diubah menjadi modus 

getar, serta tidak mengerjakan tugas lain. 

d) Bila tidak dapat hadir karena izin atau sakit harus menyampaikan berita 

saat kuliah dilakukan melalui teman atau orang tua dengan disertai surat 

(untuk yang sakit, dilengkapi dengan surat keterangan dokter). Bila 

surat tidak dimungkinkan untuk untuk disampaikan pada hari kuliah, 

surat dapat disampaikan paling lambat sampai kuliah minggu 

berikutnya. 

e) Setiap praktikan wajib memiliki diktat penuntun praktikum dan saat 

pelaksanaan praktikum harus dibawa serta materi praktikum yang akan 

dilakukan harus sudah dipelajari/dipahami. 

f) Setiap materi praktikum harus selesai dilakukan dalam satu acara 

praktikum, kecuali ada gangguan teknis, seperti aliran listrik berhenti 

(di lab) atau hujan (di lapangan). Praktikum yang tidak/belum selesai 
akibat hal tersebut dapat dilanjutkan atau diulang pada waktu lain atas 

kesepakatan pembimbing dan praktikan. 

g) Praktikan harus bertanggung jawab terhadap semua peralatan yang 

digunakan dan pada akhir praktikum harus mengembalikan lagi ke 

tempat semula dalam keadaan baik, lengkap dan bersih. 
h) Praktikan wajib membuat laporan sementara dan laporan praktikum 

sesuai dengan tugas serta lainnya yang tercantum pada setiap acara 

praktikum 

i) Untuk mendapatkan nilai praktikum, mahasiswa wajib mengikuti 

seluruh kegiatan praktikum (kehadiran 100%). 
 

(3). Untuk dosen 

a. Melaksanakan praktikum  sesuai yang ditugaskan pada tempat dan 

waktu yang telah dijadwalkan.  

b. Pada hari pertama praktikum diharuskan (i) menyampaikan diktat 

penuntun praktikum , dan (ii) membuat kesepakatan/kontrak 

pembelajaran meliputi ketentuan boleh terlambat hadir, sistem, 

komponen dan bobot penilaian. 

c. Menyampaikan DHMD dan memeriksa kehadiran mahasiswa  

d. Untuk praktikum yang terpisah dari perkuliahan :  

• Dosen harus melakukan evaluasi minimal 1 kuis, 1 UTS dan 1 UAS 
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• Setelah praktikum minggu terakhir, wajib menyerahkan DHMD 

yang telah disertai rekapan kehadiran mahasiswa ke SBPKD, untuk 

penyusunan DPNA.  

• Memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan perolehan nilai 

kuliah dan mengisikannya ke dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir 

(DPNA) yang diberikan oleh SBPKD menjelang dilaksanakannya 

ujian akhir semester (UAS). Untuk nilai T sebaiknya disertakan 

juga nilai apa adanya. 

• Paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian mata 

praktikum tersebut DPNA yang sudah diisi harus sudah diserahkan 

ke Wakil Dekan Bidang Akademik melalui email dalam format 

yang ditentukan dan satu lembar soal. SBPKD akan mencetak 

DPNA untuk ditandatangani oleh Dosen Pengampu. 

e. Melakukan inovasi dan pemutakhiran materi dan metode praktikum 

 

j) KKNM 

(1). Ketentuan Umum 

a) Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran pada 

semester bersangkutan/melaksanakan pembayaran herregistrasi 

dan telah mengumpulkan sedikitnya 80 SKS lulus.  

b) Dalam hal mahasiswa calon peserta belum mengisikan mata kuliah 

KKNM pada KRS semester berjalan, mahasiswa bisa mengikuti 

KKNM dan harus mengisikan KKNM pada KRS semester 

berikutnya.  

c) Terdaftar sebagai mahasiswa calon peserta KKNM di Pusbang 

KKNM LPPM Unpad (didaftarkan oleh SBPKD fakultas) 

d) Peserta KKNM definitif adalah calon peserta yang telah 

melakukan pendaftaran online dan memperoleh kartu tanda peserta 

KKNM  

e) Peserta KKNM harus bebas dari tugas akademik lainnya (kuliah, 

praktikum, bimbingan TA dll.) sewaktu melaksanakan KKNM  

f) Perubahan ketentuan pelaksanaan dan persyaratan KKNM 

mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pusbang KKNM LPPM 

Unpad atau unit yang ditunjuk oleh pihak universitas 
 

(2). Ketentuan Khusus 

a) KKNM berstatus sebagai mata kuliah, sehingga harus tercantum 
dalam KRS dan pelaksanaan, pembuatan laporan sampai mendapat 

nilai dari dosen pembimbing harus diselesaikan dalam waktu satu 

semester. Bila sampai akhir semester nilai belum keluar, maka 

KKNM diberi nilai T, dan  mahasiswa wajib mengisi KRS kembali 

pada semester berikutnya. Jika ternyata nilai KKNM pada 
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semester tersebut masih belum keluar maka  diberi nilai K dan 

mahasiswa masih berkewajiban mencantumkan KKNM kembali 

dalam KRS semester berikutnya 

b) Bila dilakukan  pada bulan antara semester ganjil dan semester 

genap, maka KKNM diisikan pada KRS semester genapnya, dan 

sebaliknya.  

c) Keterangan rinci disajikan dalam buku Pedoman KKNM 
 

d) Praktek Kerja Lapang (PKL) 

(1). Ketentuan Umum 

a) Mahasiswa peserta PKL harus telah menyelesaikan sekurang 

kurangnya 110 SKS dengan IPK terakhir minimal 2,00 dan nilai D 

kurang dari 20 %.  

b) Pelaksanaan PKL dikoordinasikan oleh Koordinator PKL, yang 

ditunjuk oleh Kepala Departemen/Program Studi, sedangkan 

bimbingan materi dan makalah oleh Dosen Pembimbing, yaitu 

Dosen Wali mahasiswa yang bersangkutan. Di lapangan ada 

Pembimbing Lapangan, yaitu pegawai / karyawan di institusi tempat 

PKL yang ditunjuk oleh pimpinannya. 

c) PKL berstatus sebagai mata kuliah, sehingga harus tercantum dalam 

KRS, dan pelaksanaan, pembuatan laporan sampai mendapat nilai 

dari dosen pembimbing harus diselesaikan dalam waktu satu 

semester. 

d) Bila tidak selesai dalam satu semester, wajib melaporkan kepada 

koordinator PKL untuk memperoleh persetujuan penambahan satu 

semester berikutnya dengan tetap mengisikan lagi dalam KRS. 

e) Jangka waktu pelaksanan di tempat PKL ditetapkan selama 3 bulan 

penuh atau 75 hari kerja efektif.  

f) Tempat PKL adalah institusi yang  berkaitan dengan bidang kajian 

atau minat mahasiswa yang bersangkutan, bisa lembaga pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat, ataupun perusahaan swasta.  

g) Materi PKL harus sesuai dengan bidang kajian/minat mahasiswa 

yang bersangkutan, sejalan dengan tujuan PKL, dan wajar 

dilaksanakan selama jangka waktu pelaksanaan di tenpat PKL. 

h) Sebelum melaksanakan PKL maka mahasiswa wajib membuat 

proposal PKL yang disetujui oleh Dosen Pembimbing. 

i) Tempat PKL ditentukan oleh Koordinator PKL dan bila jumlah 

tempat PKL belum cukup untuk sejumlah mahasiswa yang akan 

melakukan PKL maka mahasiswa yang belum mendapat tempat 

PKL dapat mencari tempat PKL yang lain. 

j) Tempat dan materi PKL tercantum dalam proposal yang disusun 

oleh mahasiswa dan harus mendapat persetujuan dosen pembimbing. 
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Tanpa persetujuan dosen pembimbing, laporan PKL yang 

disampaikan dapat ditolak. 

k) Prosedur lengkap pelaksanaan PKL disajikan dalam buku Petunjuk 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang.  
 

(2). Tugas Koordinator PKL 

1. Memberikan pembekalan yang mencakup tentang tujuan PKL, cara 

dan tata tertib, kelayakan tempat PKL, materi yang dipelajari  dan 

tata tulis laporan PKL. 

2. Mengusahakan tempat PKL yang dianggap layak dan mengusahakan 

jalinan kerjasama  

3. Menentukan kelayakan tempat PKL yang diusulkan oleh mahasiswa 

4. Mengelola dokumen yang terkait dengan tugas koordinator PKL  

5. Mengkompilasi nilai dari dosen pembimbing dan menyerahkannya 

ke SBPKD 

 

(3). Tugas Dosen Pembimbing : 

1. Memberi saran tentang; (i) institusi yang layak sebagai tempat PKL, (ii) 

materi yang dipelajari, (iii) tata tulis laporan  

2. Mempelajari proposal PKL mahasiswa, memberi saran dan arahan dan 

menyetujuinya bila sudah dianggap benar. 

3. Memeriksa laporan, menguji dan memberi nilai. Bila penyelesaian 

laporan PKL lebih dari 6 bulan sejak selesainya PKL maka nilai 

maksimal yang dapat diberikan adalah B. 
 

l) Publikasi Ilmiah 

(1). Ketentuan Umum  

a. Publikasi ilmiah berstatus sebagai mata kuliah/praktikum, sehingga 

berbagai ketentuan mata kuliah/praktikum berlaku dalam 

penyelenggaraannya, di antaranya tercantum dalam KSM, persentase 

kehadiran, sistem penilaian  dan harus selesai sesuai dengan semester 

yang berlaku 

b. Publikasi ilmiah diberi bobot 2 SKS, dan karena dikaitkan dengan 

praktek, maka waktunya dialokasikan 2 jam/minggu yang 

diselenggarakan oleh dosen pengampu.  

c. Ketentuan pelaksanaan publikasi ilmiah secara rinci disajikan dalam 

Buku Panduan Mata Kuliah yang dikeluarkan oleh masing-masing 

program studi. 
 

(2). Tugas Dosen Pengampu mata kuliah publikasi ilmiah 

a. Memberikan kuliah yang berkaitan dengan publikasi ilmiah , antara lain 

menjelaskan pengertian jenis-jenis publikasi ilmiah (seminar, lokakarya, 

diskusi panel, dan semacamnya), cara mencari masalah dan studi 
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pustaka, cara pembuatan makalah, ringkasan, dan bahan untuk 

presentasi, teknik presentasi. 

b. Memberikan pengetahuan dan latihan sebagai penulis artikel, mulai dari 

persiapan (mencari judul, menyusun artikel, mengirimkan artikel) 

sampai publikasi dan presentasinya (penampilan, sikap, cara bicara, 

pengaturan waktu, dan perhatian terhadap peserta). 

c. Memberikan pengetahuan dan latihan sebagai penulis artikel 

menggunakan media offline dan online. 
 

m) Tugas Akhir 

(1). Ketentuan Umum 

a. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi 

(menyusun skripsi) apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 

80% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan; 

b. Telah  menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat skripsi; 

c. Memiliki Kartu mahasiswa yang berlaku untuk  semester bersangkutan; 

d. Memiliki KSM yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata 

kuliah. 

e. Bila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka : 

i. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester 

berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik skripsi 

dan Pembimbing tetap sama); 

ii. Pada akhir semester bersangkutan skripsi tersebut diberi huruf  T, 

sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK. 

f. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester berturut-

turut, maka : 

i. Skripsi tersebut diberi huruf mutu E; 

ii. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali skripsi tersebut dengan 

topik  yang berbeda (komisi pembimbing bisa berbeda atau tetap 

sama).  

g. Huruf mutu Skripsi sekurang-kurangnya adalah C; 

h. Skripsi yang ternyata ditulis dan diselesaikan di luar ketentuan di atas 

(pada saat mahasiswa menghentikan studi untuk sementara atas izin 

Rektor maupun tanpa izin Rektor), sekalipun dibimbing oleh 

Pembimbing Pendamping sesuai ketentuan di atas, penulisan skripsi 
tersebut tidak dibenarkan dan hasil bimbingannya dianggap gugur. 

i. Dalam keadaan seperti di atas, mahasiswa dapat diwajibkan mengganti 

mengganti topik, mengulangi penyusunan dan penulisan skripsinya 

j. Ujian skripsi diselenggarakan pada akhir studi, yaitu pada Sidang Ujian 

Sarjana, yang meliputi : 

i. Ujian terhadap materi skripsi, dan Ujian komprehensif. 
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(2). Komisi Pembimbing Skripsi 

a. Pembimbingan skripsi dilakukan oleh komisi, terdiri dari satu orang 

Ketua, satu orang Anggota, dan 1-2 orang Penelaah. 

b. Komisi pembimbing ditunjuk oleh Kepala Departemen/Program Studi. 

Dalam keadaan tertentu Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan 

Anggota Komisi atau Penelaahnya dan penunjukan akhir tetap oleh 

Kepala Departemen/Koordinator Program Studi. 

c. Ketua Komisi Pembimbing adalah dosen tetap Program 

Studi/Departemen mahasiswa yang bersangkutan dengan jabatan 

sekurang-kurangnya Asisten Ahli berijazah S2.  

d. Anggota Pembimbing  dan Penelaah adalah tenaga akademik tetap 

fakultas/departemen yang serendah-rendahnya memiliki jabatan Asisten 

Ahli. Bila dianggap sangat perlu, dapat ditambah satu anggota 

pembimbing dan atau satu anggota penelaah dari instansi luar. 

e. Program studi dapat pula menetapkan seorang Pembimbing Lapangan / 

Pendamping, yaitu tenaga yang kompeten dari instansi tempat 

mahasiswa melakukan kegiatan penelitian. 

f. Kepala Departemen/Program Studi berhak mengganti Komisi 

Pembimbing yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau 

berhalangan. 
 

 (3). Kewajiban Komisi Pembimbing dan Penelaah Skripsi. 

a. Ketua Komisi Pembimbing berkewajiban mengarahkan, kalau perlu 

menentukan masalah yang akan diteliti dan memutuskan judul 

skripsinya, memberikan masukan dan koreksi baik pada makalah usulan 

penelitian maupun draft skripsi sampai layak diujikan. 

b. Anggota Komisi Pembimbing berkewajiban membantu tugas Ketua 

Komisi 

c. Penelaah berkewajiban memberikan masukan perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap usulan penelitian saat seminar usulan 

penelitian dan draft skripsi saat kolokium. 

d. Hadir dan memberikan penilaian saat  seminar usulan penelitian, 

kolokium dan ujian komprehensif 
 

(4). Kewajiban Mahasiswa 

a) Mengusulkan beberapa judul penelitian untuk diajukan kepada Ketua 

Komisi Pembimbing 

b) Melaporkan judul yang telah disetujui Ketua Komisi Pembimbing ke 

Kepala Departemen/Koordinator Program Studi 

c) Menyampaikan surat penunjukan Anggota Komisi dan Penelaah 

d) Membuat makalah usulan penelitian dan mengkonsultasikannya 

kepada Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing 
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e) Melakukan seminar usulan penelitian 

f) Melaksanaan penelitian 

g) Menyusun skripsi 

h) Melaksanakan Kolokium  

i) Melaksanakan Ujian Skripsi 

 

3.3.2.Tata Tertib Ujian 

a) Ujian Tengah Semester 

a. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan secara terjadwal selama 2 

(dua) minggu oleh dosen pengampu mata kuliah/praktikum yang 

bersangkutan, beserta tenaga kependidikan yang ditugasi mengawas, 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Wakil Dekan I di bawah 

koordinasi SBPKD. 

b. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian tengah semester (UTS) suatu 

mata kuliah/praktikum  adalah mahasiswa yang Nama dan NPM nya 

tercantum dalam DHMD mata kuliah yang bersangkutan. 

c. Daftar hadir mahasiswa pada saat UTS menggunakan DHMD 

d. Paling lambat 2 hari sebelum ujian dilaksanakan dosen pengampu mata 

kuliah/praktikum menyerahkan berkas soal ke SBPKD untuk  
diperbanyak. 

e. Sehari sebelum ujian dilaksanakan SBPKD telah menyiapkan ruangan 

dan kursi sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan pelaksanaan ujian. 

f. Minimal  1(satu) hari sebelum ujian SBPKD menyiapkan bundel UTS 

yang berisi soal, kertas lembar jawaban. 
g. Pada saat ujian mahasiswa diwajibkan : 

h. Hadir 5 menit sebelum ujian dimulai 

i. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan barang bawaan 

hanya alat tulis, kalkulator bila diperlukan dan KSM (barang bawaan 

lainnya dapat disimpan di tempat tersendiri) 

j. Berpenampilan rapi, memakai sepatu (tidak pakai sandal), 

menandatangani daftar hadir, dan menjaga ketertiban, antara lain tidak 

berisik, tidak kerja sama, tidak keluar masuk, dan HP dimatikan. 

k. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan KSM yang berlaku 

pada semester tersebut.  
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b) Ujian Akhir Semester 

a. Ujian Ahir Semester (UAS) dilaksanakan secara terjadwal selama 2 

(dua) minggu oleh dosen pengampu mata kuliah/praktikum yang 

bersangkutan pada waktu dan tempat yang diatur oleh SBPKD. 

b. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian akhir semester (UAS) suatu 

mata kuliah/praktikum  adalah mahasiswa yang Nama dan NPM nya 

tercantum dalam Daftar Hadir UAS yang sesuai dengan di DPNA, yaitu 

hanya mahasiswa yang kehadirannya ≥ 80 %   

c. Daftar hadir mahasiswa pada saat UAS menggunakan Daftar hadir 

UAS. 

d. Paling lambat 2 hari sebelum ujian dimulai dosen pengampu mata 

kuliah/praktikum menyerahkan berkas soal ke SBPKD untuk 

diperbanyak 

e. Sehari sebelum ujian dimulai, SBPKD telah menyiapkan ruangan dan 

kursi sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan pelaksanaan ujian. 

f. Minimal  1 (satu) hari sebelum ujian SBPKD menyiapkan bundel UAS 

yang berisi lembar soal, kertas lembar jawaban, berita acara, Daftar 

hadir UAS dan kuesioner penilaian mahasiswa 

g. Pada saat ujian mahasiswa diwajibkan : 

h. Hadir 5 menit sebelum ujian dimulai 
i. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan barang bawaan 

hanya alat tulis, kalkulator bila diperlukan dan KSM (barang bawaan 

lainnya dapat disimpan di tempat tersendiri) 

j. Berpenampilan rapi, memakai sepatu (tidak pakai sandal), 

menandatangani kehadiran, dan menjaga ketertiban, antara lain tidak 
berisik, tidak kerjasama, tidak keluar masuk, dan HP dimatikan. 

k. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan KSM yang berlaku 

pada semester tersebut.  
 

c) Ujian Sidang Komprehensif 

a. Dua minggu sebelum rencana ujian, mahasiswa mengurus kesediaan 

komisi pembimbing, kelengkapan persyaratan ujian akhir terutama  

rakapitulasi nilai. 

b. Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana ujian, mahasiswa wajib 

mendaftar ke sekretariat program studi dengan membawa skripsi yang 
sudah dijilid dengan hard cover dan ditandatangani dosen pembimbing 

beserta kelengkapan lainnya untuk konfirmasi waktu dan ruangan serta 

mengurusi surat kesediaan dan undangan untuk dosen pembimbing dan 

penelaah. 

c. Surat kesediaan yang sudah ditanda tangani dosen pembimbing dan 

penelaah segera dikembalikan ke sekretariat program studi untuk 

dimasukkan ke dalam berkas ujian 
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d. Pada hari saat ujian dilaksanakan mahasiswa wajib : 

e. Menyiapkan bahan paparan dan fasilitas lain yang diperlukan 

f. Berpenampilan rapih (untuk pria memakai kemeja tangan panjang, dasi 

dan jas almamater atau jas lain, untuk wanita memakai rok dan jas 

almamater atau lainnya) 

g. Ujian dipimpin oleh ketua komisi pembimbing dan dilaksanakan secara 

terbuka (dapat dihadiri oleh siapa saja yang berminat) berlangsung 

paling lama 2 (dua) jam dengan pembagian waktu sebagai berikut : 

h. 5 (lima) menit pembukaan oleh pimpinan sidang termasuk membacakan 

riwayat hidup mahasiswa yang diuji; 

i. 15 (lima belas) menit paparan oleh mahasiswa yang diuji 

j. Tanya jawab dengan komisi pembimbing yang terdiri dari seorang 

ketua, 1-2 orang anggota, dan seorang penelaah, masing-masing paling 

lama 25 menit. 

k. 5 (lima) menit untuk evaluasi nilai dan penanda tanganan berkas hasil 

ujian oleh komisi pembimbing dan penelaah. 

l. 5 (lima) menit untuk penyampaian hasil ujian dan kesempatan 

mahasiswa menyampaikan kesan dan pesannya, bila dinyatakan lulus 
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BAB IV SANKSI AKADEMIK PROGRAM SARJANA 
 

1.1. Bentuk-bentuk Sanksi dan Peringatan 
 

1. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan 

studi. 

2. Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis 

sebagai penerapan sistem peringatan dini (early warning system) yang 

ditujukan kepada mahasiswa semua jenjang studi melalui situs, surat 

elektronik, dan/atau pesan pendek. 

3. Peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan pemberitahuan 

atas kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan 

lainnya.  

4. Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana 

Terapan, Pendidikan Sarjana, Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, 

dan Pendidikan Spesialis-2 yang melalaikan kewajiban administratif 

(tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dan sebagainya) untuk 1 

(satu) semester. 

 

1.2. Peringatan Akademik untuk Mahasiswa Pendidikan Sarjana  
1) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana 

dan Pendidikan Sarjana Terapan jika pada akhir Semester I (pertama) 

memperoleh IPS kurang dari 2,00 dan/atau perolehan tabungan kredit 

(jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak 

mencapai 12 sks.  

2) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana 

dan Pendidikan Sarjana Terapan jika pada Semester II (kedua) 

memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata 

kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks.  

3) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana 

dan Pendidikan Sarjana Terapan jika belum lulus sesuai dengan masa 

belajar terjadwal.  

 

1.3. Pemutusan Studi  
 

1. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana 

Terapan, Pendidikan Sarjana (termasuk Pendidikan Profesi), Pendidikan 

Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 yang: menghentikan studi 2 (dua) 

semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor;  

2. Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi 

tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I (pertama) 
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dan/atau semester II (kedua) tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;  

3. Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi 

tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) 2 (dua) 

semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan; dan/atau;  

5. Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi 

mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat 

batas waktu perubahan KRS 2 (dua) semester berturut-turut atau secara 

terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.  

 

1.4. Sanksi Akademik 
 

1. Mahasiswa yang telah mendaftar secara administratif pada semester I 

(pertama) atau semester II (kedua) dapat dikenai sanksi pemutusan studi 

apabila:  

- Mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar;  

- Tidak mengisi KRS.  

2. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara 

administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan 

belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikenakan sanksi 

berupa peringatan oleh sistem dan semester yang ditinggalkan 

diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan 

apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya 

maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.  

3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah 

setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) akan 

diperingatkan oleh sistem, dan kemudian mata kuliah yang 

ditinggalkannya dinyatakan tidak lulus (diberi Huruf Mutu E, dengan 

angka mutu 0).  

4. Huruf Mutu E yang diperoleh sesuai butir 3 digunakan dalam 

penghitungan IPK.  

5. Semester yang ditinggalkan seperti pada butir 3 diperhitungkan dalam 

menentuan batas waktu maksimal penyelesaian studinya. 

6. Mahasiswa warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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BAB V. SARANA DAN PRASARANA 
 

 

Bidang sarana dan prasana di lingkungan Program Studi Teknik Pertanian, 

dikelola oleh departemen, dimana Program Studi TEP berada di bawah 

Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Sementara itu, di tingkat Fakultas, 

berada di bawah koordinasi Wakil Dekan II. Tenaga pendukung untuk layanan 

bidang sarana dan prasarana ini adalah urusan Rumah Tangga yang dikepalai 

oleh Manager sumber Daya.  

 
Saat ini Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad memiliki satu kampus 

yaitu satu terletak di area Jatinangor, tepatnya Jalan Raya Bandung – Sumedang 

Km 21 Jatinangor.  Departemen Teknik Pertanian menempati gedung berlantai 3 

(tiga) dengan segala fasilitasnya, untuk mendukung terselenggaranya program 

studi ini. 
 

Fasilitas di tingkat fakultas, sampai saat ini menempati 4 gedung yang terletak di 

Jatinangor, yaitu:   

1. Gedung I (Dekanat) : Lantai pertama terdiri dari : Akademik (SBA), 

Ruang Perpustakaan, Ruang Aula.  Lantai dua terdiri dari : Ruang 

Dekan dan Para Wakil Dekan, Ruang Para Manager, Ruang Rumah 

Tangga, Ruang bagian keuangan, ruang rapat, ruang pleno, ruang 

bagian kepegawaian dan ruang perlengkapan, ruang SPM, Jurnal, 

Ruang Sekre Pasca. 

2. Gedung II (Gedung TPB) : Lantai pertama diperuntukan untuk kegiatan 

laboran. Lantai dua diperuntukan bagi para pimpinan prodi, jurusan, 

sekretariat dan lantai ketiga diperuntukan guna kegiatan belajar 

mengajar kemudian ruang sidang  serta ruang auditorium.    

3. Gedung III (Gedung TPN) : Lantai pertama adalah ruang laboratorium, 

lantai dua untuk pengelola prodi, Kepala Departemen, ruang dosen, 

ruang seminar dan Staf Tendik pendukung. Lantai tiga adalah ruang 

perkuliahan. 

4. Gedung IV (PEDCA Utara). Lantai pertama peruntukkannya untuk 

ruang pimpinan kadep, prodi, ruang dosen, dan staf tendik pendukung, 

ruang laboratorium, bengkel mekanik.  Lantai kedua untuk ruang dosen 

dan kegiatan perkuliahan, seminar. 

 

Sarana Perkuliahan dilaksanakan di Kampus Jatinangor (sebagiannya juga 

dipergunakan oleh Program pasca sarjana) dan 4 ruang seminar. 

Untuk mendukung kenyamanan kegiatan belajar mengajar maka ruang kuliah 

dan ruang seminar tersebut dilengkapi dengan AC, peralatan multimedia.   
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Laboratorium  Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad berada di lantai 1 

dan 2 gedung II dan gedung III (pangan) lantai 1 dan 2 Kampus Jatinangor.  

Laboratorium FTIP ini bertujuan untuk memfasilitasi semua kegiatan praktikum 

mahasiswa, serta penelitian dan pengembangan. Laboratorium di lingkungan 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad terdiri dari 14 laboratorium dan 1 

lab. Komputer. 

Untuk memfasilitasi proses pembelajaran dalam peningkatan keterampilan 

profesional mahasiswa, laboratorium Fakultas Teknologi Industri Pertanian 

Unpad memiliki alat-alat praktikum yg cukup lengkap guna mendukung kegiatan 

tersebut.   

 

Perpustakaan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad terletak di Lantai 1 

Gedung 1 Kampus Jatinangor, yang menyediakan layanan : 1. Buku referensi 2. 

Skripsi dan Tesis 3. Makalah seminar 4. Laporan Penelitian Dosen 5. Koran dan 

majalah  6. Layanan internet melalui komputer display dan Hot Spot. 7. Ruang 

baca ber-AC.   

 

Fasilitas-fasilitas  lain:   

1. Laboratorium Komputer. Laboratorium ini menyediakan 29 unit 

komputer disertai dengan fasilitas akses internet yang memadai, serta 

administrator yang kompeten. Selain itu juga disediakan beberapa 

peralatan pendukung seperti Printer, Scanner, dan lain-lain. 

Laboratorium ini memfasilitasi mahasiswa untuk : a. Kebutuhan akan 

informasi melalui jaringan internet. b. Pencarian referensi melalui e-

journal. c. Terwujudnya jaringan informasi internal (intranet).  

2. Ruang BEM, BPM, Hima dan Unit Kegiatan Mahasiswa lainnya 

3. Kantin  

4. Musholla 2 Lantai seluas 120 m
2
 yang memadai untuk melaksanakan 

ibadah bagi seluruh civitas akademika Fakultas Teknologi Industri 

Pertanian Unpad.   
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Dekanat FTIP 
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Layanan Akademik Terpadu 
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Fasilitas Laboratorium dan Bengkel (Workshop) 
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Fasilitas Laboratorium Pangan 
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BAB VI. RISET, PPM DAN KERJASAMA 

 

A. RISET DAN PPM 

Fakultas Teknologi Induatri Pertanian mengacu pada kebijakan Universitas 

Padjadjaran dalam penyelenggaraan Penelitian (riset) dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (PKM). 

 

Landasan Hukum: 

1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 

yang menegaskan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, pasal tersebut 

menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan 

civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2.   Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi juga menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah 

dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian 

kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar 

Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria 

minimal tentang sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 

Untuk memenuhi standar pengelolaan riset baik dari skema Desentralisasi 

maupun dana internal Unpad, Universitas Padjadjaran telah menyusun Pedoman 

Pelaksanaan Riset seperti yang telah diwajibkan dalam Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, 

Kemenristekdikti 2016. Pedoman Pelaksanaan Riset Universitas Padjadjaran ini 

didasarkan pada: 

1. Transformasi Unpad menjadi PTNBH, 

2. Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti), 

3. Tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals- SDGs), 
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4. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Common Goals 

(CGs) Jawa Barat. 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian mulai tahun 2011 telah menyempurnakan 

pohon penelitiannya, yang diharapkan dapat menaungi dan menjadi acuan bagi 

aktifitas penelitian, artinya dosen dan mahasiswa melakukan penelitian yang 

didasarkan kepada pohon dan roadmap penelitian FTIP Unpad. Adapun tema 

pohon penelitian FTIP Unpad yaitu : “Ketahanan Pangan dan Peningkatan 

Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian Berbasis Sumber Daya Alam 

Berorientasi Industri”. 
 

Pohon penelitian itu dijabarkan dalam bentuk klaster (kelompok-kelompok) 

penelitian berdasarkan yang corak/karakter penelitian yang menjadi dasar di 

kedua departemen. Klaster penelitian yang dimaksud adalah :  

1. Sumber Daya Lahan dan Air  

2. Sistem dan Manajemen Industri Pertanian  

3. Alat dan Mesin Pertanian  

4. Teknologi Hasil Pertanian  

5. Teknologi Pangan  
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Pohon penelitian FTIP 

Pada saat ini, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat diharapkan 

juga melibatkan mahasiswa dari Program Studi S1 sampai dengan S3. Mahasiswa 

diharapkan terpapar berbagai jenis penelitian yang dilakukan dosen dan ikut serta 

untuk terjun bersama dalam Pengabdian Kepada Masyarakat. Program riset yang 

dikelola Universitas Padjadjaran untuk dosen/peneliti di Unpad meliputi kategori 

dan skema riset sebagai berikut :  

1.   Peningkatan Kapasitas (SDM dan Kelembagaan) 

a.   Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU): 

Merupakan skema riset untuk dosen pemula dengan tujuan 

meningkatkan kapasitas peneliti baik dalam membuat proposal, 

melaksanakan riset dan memenuhi luaran yang ditargetkan. 

b.   Riset Academic Leadership Grant (ALG): 

Merupakan skema penugasan riset kepada para Profesor yang 

diarahkan untuk peningkatan kapasitas riset dan peningkatan karakter 

akademik peneliti Unpad. 

2.   Riset Ilmu Dasar (Basic Science) 

a.   Riset Fundamental Unpad (RFU) 

Merupakan riset yang diarahkan untuk mendorong dosen melakukan 

riset dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin 

tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek 

b.   Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) 

Merupakan skema riset yang diberikan kepada dosen yang telah 

memiliki kepakaran atau kompetensi bidang keilmuan atau keahlian 

tertentu. 

3.   Riset Terapan/Inovatif 

a.  Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT). Merupakan riset yang 

mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIR 

Unpad. Riset ini harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up 

dengan dukungan dana, sarana dan prasarana riset dari Unpad serta 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki kepentingan 

secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari skema riset 

ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang- bidang 

unggulan (frontier) dan rekayasa sosial untuk pembangunan 

berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. 

b.  Riset Hilirisasi Produk Unggulan (RHPU). Merupakan Riset Hilirisasi 

Produk Unggulan (RHPU) merupakan riset penugasan yang diberikan 

kepada para peneliti “champion” Unpad yang mengarah pada hilirisasi 

dan kerjasama dengan industri agar hasil-hasil riset dapat 

dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh industri terkait. Oleh karena 
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itu, skema riset ini diproyeksikan untuk menaikkan tingkat 

kesiapterapan teknologi (TKT) produk riset. 

Adapun skema Program Pengabdian Kepada Masyarakat dari Unpad adalah 

sebagai berikut:  

1. PPM Prioritas Multi Tahun dengan lokasi di Wilayah Pangandaran dan 

Arjasari.  

2. PPM Prioritas Multi Tahun berbasis riset Olahraga, Kesenian dan 

Kreativitas (OKK) dengan lokasi di Wilayah Jatinangor.  

2. PPM Prioritas Mono Tahun dengan lokasi di Jawa Barat.  

3. KKNM PPMD  mono tahun khusus untuk para Guru Besar  

Selain Skema Penelitian dan PKM dari internal UNPAD, terdapat penelitian dan 

PKM yang didanai oleh Kemenristek DIKTI.  

 

Adapun Skema Riset dan PKM DIKTI dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

SKEMA KOMPETITIF NASIONAL 

Penelitian Dasar 

1. Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) 

2. Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK).  

 

Penelitian Terapan 

1. Penelitian Strategis Nasional (PSN). 

2. Penelitian Penciptan dan Penyajian Seni (P3S). 

3. Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN).  

 

Penelitian Peningkatan Kapasitas 

1. Penelitian Dosen Pemula (PDP). 

2. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT). 

3. Penelitian Tim Pascasarjana (PTP). 

4. Penelitian Disertasi Doktor (PDD). 

5. Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul 

(PMDSU). 

6. Penelitian Pascadoktor (PPD).  

 

SKEMA DESENTRALISASI 

1. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT). 

2. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT). 

3. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT). 

 

Sedangkan Skema PKM dari Kemenristek DIKTI adalah 

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM); 
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2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK); 

3. Program Pengembangan Produk Ekspor (PPPPE); 

4. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) 

6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK); 

7. Program Kemitraan Wilayah (PKW); 

8. Program Kemitraan Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR; 

9. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM); 

10. Program Hi-Link; dan 

11. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat 

(KKN-PPM).  

 

Pada Tahun 2017 Fakultas Teknologi Industri Pertanian telah mengelola Riset 

sebanyak 34 buah yang terdiri dari Riset Internal Unpad sebanyak 28 buah dan 

Riset Hibah DIKTI sebanyak 6 buah dengan total dana riset Rp 3.417.929.690,- . 

Untuk PKM Hibah DIKTI dan PKM Internal Unpad  sebanyak 25 buah  dengan 

dana PKM Rp 349.000.000,- 

 

B. KERJASAMA 

Adapun Kerjasama yang dikembangkan oleh Fakultas Teknologi Industri Pertanian 

pada dasarnya terkait pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari : 
1. Pendidikan dan Pengajaran; 

2. Penelitian; dan 

3. Pengabdian kepada Masyarakat.  

 

Ketiga dharma di atas merupakan tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan yang melibatkan seluruh sivitas akademika maupun pemangku 

kepentingan di masyarakat. Kerjasama ini dilakukan baik dengan institusi dalam 

negeri maupun luar negeri. 

 

Pada Tahun 2017 Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PKM 

antara Fakultas Teknologi Industri Pertanian dengan instansi baik dari dalam maupun 

luar negeri, antara lain: 
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No Kegiatan Keterangan Nomor Kontrak  

1 Swakelola SI CPCL Perluasan Sawah di Provinsi Maluku  FTIP - Dinas Pertanian Provinsi 

Maluku  

No. 520/863/I/04/2016 dan No. 

46/UN6.N/PKS/2016 

2 Jasa Konsultasi Tim Pemantau Independen (Independent 

Monitoring Agency/IMA) PLTA Upper Cisokan Pumped 

Storage 

FTIP - PT PLN (PERSERO) Unit Induk 

Pembangunan Jawa Bagian Tengah 

I 

 No. 0041.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2016 dan No. 

127/UN6.N/PKS/2016  

3 Kerjasama di bidang produksi Lab Alasin FTIP - PT. Arumi  No. 4069/UN.6/KS/2013  

4 KEGIATAN KAJIAN SEKTOR UNGGULAN SUMBER DAYA 

ALAM TENTANG KAJIAN  PENGEMBANGAN LOKASI DAN 

BUDIDAYA UMBI TAKA ( LENGKIR)  

Kab Bangka Barat - FTIP Unpad 

070/01/PKS/4.3.1.1/2017 

5 Kerjasama di bidang pendididkan, pelatihan dan produksi CV. Anugerah Abadi Teknik  Draft Kerjasama  

6 Kerjasama di bidang riset PT. Menara  Draft Kerjasama  

7 Kerjasama di bidang PKM PT. Pertamina Hulu Energi 151/UN6.N/PKS/2017 

8 Kerjasama di bidang PKM Yayasan Asa Medika   

  
 

Kerjasama dalam negeri lainnya diantaranya : 

 
1. PT. PG Rajawali Pabrik Purwadadi di Subang  

2. Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna (B2PTTG) LIPI di 

Subang  

3. Balai Pengelolaan DAS Cimanuk Citanduy di Bandung  

4. Balai Penelitian Sayuran Kementan RI di Lembang  

5. PT United Tractor di Bekasi  

6. PT. Mayora Indah di Tangerang (Industri Biskuit)  

7. PT. TRANS TV (Media Penyiaran)  
8. PT. CERES (Pabrik Coklat)  

9. Koperasi Susu Tanjungsari di SUmedang  

10. PT. Agronesia Bandung (Bandung Milk Center)  

11. Badan POM RI di Jakarta  

12. Industri Kecil Menengah (3 IKM) di Jawa Barat  
13. Kementerian Pertanian RI  

14. SEAMEO BIOTROP  

15. Beberapa Dinas Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota  

16. Universitas Andalas Padang  

17. Kerjasama dengan BPOM Pusat Jakarta  

18. Kerjasama PKM dengan PT Pertamina Hulu Energi Offshare North 

West Java.  
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Kerjasama dengan lembaga luar negeri diantaranya : 

1. KOICA (Korea International Cooperation Agency)  

2. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)  

3. Dessert Research Center Egypt  

4. University Malaysia Sabah (UMS) 

5. Khazaks National Agrarian University (KazNau) 

6. Universitaet Hohenheim, Germany 

 


