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I. IDENTITAS PROGRAM STUDI 

 

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman 

Fak/Pascasarjana : Pascasarjana 

Program Studi  : Magister Bioteknologi Pertanian 

Akreditasi : B (Baik) BAN-PT 2019-2024 

Gelar Lulusan : Magister Bioteknologi (M.Biotek.) 

Visi Program Studi     : Tahun 2034 menjadi program studi magister yang 

unggul dalam pengembangan dan pemanfaatan 

bioteknologi berbasis sumberdaya lokal untuk 

mengatasi permasalahan hayati, agroproduk dan 

lingkungan marjinal. 

Misi Program Studi : 1. Mengembangkan sistem pembelajaran yang 

berkualitas, inovatif dan adaptif melalui penerapan 

sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan, sistem 

informasi dan teknologi pembelajaran yang 

inovatif, dan memperkuat kapasitas sumberdaya 

manusia dosen/tenaga kependidikan. 

2. Mengembangkan budaya dan manajemen korporasi 

yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui 

aplikasi praktik manajemen modern berbasis 

teknologi informasi. 

3. Membangun ekosistem yang kondusif dan inklusif, 

serta atmosfer akademik yang kuat untuk 

menumbuhkkan kreatifitas dan inovasi serta 

entrepreneurship dalam memperkuat pembangunan 

pedesaan. 

4. Meningkatkan produktivitas dan profesionalisme 

group group penelitian dalam berkontribusi 

memperkuat pembangunan pedesaan dan kearifan 

lokal. 

5. Mengembangkan kerjasama yang fungsional dan 

operasional untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran, publikasi dan inovasi dalam 

pembangunan pedesaan. 
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II. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY 

 

Prodi Magister Bioteknologi Pertanian belum melakukan evaluasi kurikulum dan 

tracer study mengingat prodi baru efektif berjalan pada tahun 2017 dan tahun 2019 

memperoleh akreditasi BAN-PT Dikti dengan peringkat B. 
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III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

3.1. LANDASAN FILOSOFIS 

 Tujuan pendidikan Nasional di Indonesia bersumber dari pandangan dan 

cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Landasan dan arah yang ingin diwujudkan 

pendidikan Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri. 

Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merumuskan, 

“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945”. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Pasal 2 dan 3).  

Prodi Magister Bioteknologi Pertanian yang merupakan prodi multidisipliner diharapkan 

berperan menghasilkan lulusan yang selaras dengan visi-misi prodi, yang mampu member 

solusi dan mengatasi permasalahan hayati, agroproduk dan lingkungan marjinal melalui 

pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi berbasis sumberdaya lokal. Penguatan 

kurikulum Prodi Magister Bioteknologi Pertanian diperlukan untuk mengakselarasi 

tersedianya magister yang berkualitas dan berkarakter Pancasila. 

  

3.2. LANDASAN YURIDIS 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik jdih.kemdikbud.go.id - 2 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5500); 

d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 
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e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673); 

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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IV. RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

4.1. PENETAPAN PROFIL LULUSAN 

Profil lulusan Prodi Magister Bioteknologi Pertanian UNSOED dirumuskan 

berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), utamanya Level 8; Peraturan Menteri RISTEK DIKTI Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomer 03/2020 yang memuat aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, 

dan keterampilan khusus, sebagai berikut: 

 

Aspek Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika. 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

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

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secar a 

mandiri. 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 

Aspek Ketrampilan Umum 

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui 

penelitian ilmiah dalam bidang biotenologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan bidang bioteknologi, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil 

kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan diunggah 
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dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah 

terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.  

b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang bioteknologi dalam 

menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui 

pengembangan pengetahuan dan keahliannya.  

c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung 

jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media 

kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. 

d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin.  

e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.  

f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, 

sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.  

g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 

h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.  

 

Aspek Pengetahuan 

a. Menguasai konsep teori bioteknologi dan aplikasinya yang mencakup tingkat kajian 

bioteknologi agroindustri, bioteknologi kesehatan, dan bioteknologi lingkungan. 

b. Menguasai teknologi instrumentasi, state of the art instrumentation, yang mendukung 

proses bioteknologi agroindustri, bioteknologi kesehatan, dan bioteknologi 

lingkungan. 

c. Menguasai prinsip analisis dan sintesis sumberdaya hayati beserta aplikasi berbasis 

bioteknologi agroindustri, bioteknologi kesehatan, dan bioteknologi lingkungan. 

 

Aspek Ketrampilan Khusus 

a. Mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan bioteknologi dengan 

menghasilkan model/metode/ pengembangan teori yang akurat, teruji, inovatif. 
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b. Mampu memecahkan masalah iptek terkait dengan permasalahan sumber daya hayati 

atau lingkungan hayati, melalui pendekatan eksperimental dan/atau deduksi teoritis 

secara inter- atau multidisiplin, dicirikan dengan dihasilkannya karya yang berpotensi 

untuk diaplikasikan dalam memecahkan masalah agroindustri, kesehatan, dan 

lingkungan. 

c. Mengembangkan kemanfaatan keilmuan bioteknologi untuk diaplikasikan pada 

pengembangan perdesaan berkelanjutan serta lingkup yang lebih luas. 

 

Berdasarkan dimensi sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan 

khusus, maka Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsod ditujukan untuk menghasilkan 

lulusan yang berbudi pekerti luhur, kompeten dalam mengembangkan dan memanfaatkan 

bioteknologi untuk mengatasi permasalahan agroindustri, kesehatan, dan lingkungan. Hasil 

analisis studi banding lulusan dari program studi Bioteknologi dari universitas nasional 

(ITB, UGM, IPB), universitas regional (UPM dan UPLB), serta universitas tingkat 

internasional (Kyushu University), maka profil lulusan Magister Bioteknologi Pertanian 

Unsoed adalah sebagai Dosen, Peneliti, dan Praktisi (konsultan dan pengusaha). 

Secara umum, lulusan Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed didesain 

untuk mampu memecahkan permasalahan bioteknologi yang bersifat aplikatif dengan 

pengutamaan pada bioteknologi pertaniandalam konteks akselerasi pemberdayaan 

masyarakat, khususnya perdesaan. Kebutuhan tersebut dipenuhi melalui kapasitas lulusan 

yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan agroindustri melalui penguasaan 

ilmu pengetahuan dan penerapan bioteknologi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat 

perdesaan berkelanjutan. 

 

4.2. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  

Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan Prodi Magister 

Bioteknologi Pertanian Unsoed dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran 

KKNI yang setara dengan jenjang kualifikasi delapan (8) serta Permendikbud 03/2020. 

Berdasarkan hal tersebut, rumusan capaian pembelajaran Prodi Magister Bioteknologi 

Pertanian meliputi empat aspek, yaitu sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan 

ketrampilan khusus. 
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Mekanisme penyusunan capaian pembelajaran Prodi Magister Bioteknologi 

Pertanian Unsoed dilakukan secara bertahap yaitu, 1) masukan dari pemangku kepentingan 

internal Unsoed, 2) masukan dari pemangku kepentingan eksternal (Pemda Banyumas); 3) 

melalui studi banding Prodi Magister Bioteknologi dalam negeri (ITB, UGM, IPB); 

universitas regional (UPM dan UPLB) serta universitas tingkat internasional (Kyushu 

University). Data yang diperoleh kemudian analisis melalui kegiatan workshop kurikulum 

untuk menghasilkan profil lulusan Prodi Magister Bioteknologi Pertanian. 

Berdasarkan hasil analisis, maka Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Magister 

Bioteknologi Pertanian. 

Aspek Urutan 

CPL 

Uraian CPL 

Sikap CPL-1 Berkepribadian dengan karakteristik terbuka, jujur, 

disiplin, inovatif, nasionalis, tanggungjawab, peka, 

beretika serta mengekspresikan norma-norma Pancasila 

yang berlaku dalam kehidupan akademisi dan 

masyarakat. 

Ketrampilan 

Umum 

CPL-2 mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, 

penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang 

keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian 

berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 

bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah 

dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah 

diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional; 

CPL-3 mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai 

bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di 

masyarakat atau industri yang relevan melalui 

pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 

CPL-4 mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen 

saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika 

akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media 

kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 

CPL-5 mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi 

obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu 

peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 



10 

 

interdisiplin atau multidisiplin; 

CPL-6 mampu mengambil keputusan dalam konteks 

menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis 

atau eksperimental terhadap informasi dan data; 

CPL-7 mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara 

jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga 

dan komunitas penelitian yang lebih luas; 

CPL-8 mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara 

mandiri; dan 

CPL-9 mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data hasil 

penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

Pengetahuan CPL-10 Menguasai penerapan konsep dan teori bioteknologi 

terkini serta menguasai berbagai metodologi penelitian 

moderen untuk memecahkan berbagai permasalahan 

pangan, kesehatan, energy dan lingkungan khususnya 

berkenaan dengan permasalahan pengembangan 

perdesaan berkelanjutan.   

CPL-11 Memiliki  kemampuan analisis yang tinggi, kecermatan, 

dan ketelitian dalam melakukan kaji tindak dan 

penelaahan dengan berdasar pada kedalaman dan 

keluasan wawasan pengetahuan bioteknologi untuk 

memecahkan dan memberikan solusi  realistis pada 

berbagai persoalan pengembangan perdesaan. 

Keterampilan 

Khusus 

CPL-12 Mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

bidang bioteknologipertanian dengan pengutamaan 

teknologi agroindustri dalam konteks pelaksanaan Tri 

Dharma di perguruan tinggi. 

CPL-13 Mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

penelitian bioteknologi yang bersifat aplikatif dalam 

konteks akselerasi pemberdayaan masyarakat dan 

kearifan lokal. 

CPL-14 Mampu merencanakan kebijakan, strategi dan program 

serta melaksanakan supervisi dan pendampingan dalam 

bidang bioteknologi pertanian dengan pengutamaan pada 

teknologi agroindustri. 
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V. PENETAPAN BAHAN KAJIAN 

 

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, serta `capaian pembelajaran lulusan (CPL) Prodi 

Magister Bioteknologi Pertanian maka diturunkan sepuluh bahan kajian, sebagai 

berikut. 

No. Bahan Kajian 

1. Visi dan Misi Unsoed/Prodi 

2. Etika Ilmiah 

3. Metode Ilmiah 

4. Penulisan Ilmiah 

5. Fisiologi Sel 

6. Rekayasa Genetika 

7. Bioproses 

8. Teknologi Hayati 

9. Mikrobiologi 

10. Omics 

 

Sepuluh bahan kajian secara sinergi mampu mendukung tercapainya rumusan 

capaian pembelajaran yang ditetapkan. Keterkaitan antara capaian pembelajaran dan 

bahan kajian Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed tersaji pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Keterkaitan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian 

No. Capaian Pembelajaran Lulusan 
Bahan Kajian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Berkepribadian dengan karakteristik 

terbuka, jujur, disiplin, inovatif, 

nasionalis, tanggungjawab, peka, beretika 

serta mengekspresikan norma-norma 

Pancasila yang berlaku dalam kehidupan 

akademisi dan masyarakat. 

√ √ √ √ 

      

2. Mampu mengembangkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan kreatif melalui 

penelitian ilmiah, penciptaan desain atau 

karya seni dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan bidang 

keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah 

dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis 

atau bentuk lain yang setara, dan 

diunggah dalam laman perguruan tinggi, 

 √ √    √ √   
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serta makalah yang telah diterbitkan di 

jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di 

jurnal internasional; 

3. Mampu melakukan validasi akademik 

atau kajian sesuai bidang keahliannya 

dalam menyelesaikan masalah di 

masyarakat atau industri yang relevan 

melalui pengembangan pengetahuan dan 

keahliannya; 

 √ √    √ √   

4. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, 

dan argumen saintifik secara bertanggung 

jawab dan berdasarkan etika akademik, 

serta mengkomunikasikannya melalui 

media kepada masyarakat akademik dan 

masyarakat luas; 

  √ √  √ √ √ √  

5. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan 

yang menjadi obyek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta 

penelitian yang dikembangkan melalui 

pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin; 

  √ √  √ √ √ √  

6. Mampu mengambil keputusan dalam 

konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan 

kajian analisis atau eksperimental 

terhadap informasi dan data; 

 √ √    √ √   

7. Mampu mengelola, mengembangkan dan 

memelihara jaringan kerja dengan kolega, 

sejawat di dalam lembaga dan komunitas 

penelitian yang lebih luas; 

  √ √  √ √ √ √ √ 

8. Mampu meningkatkan kapasitas 

pembelajaran secara mandiri; dan 
  √ √  √ √ √ √  

9. Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil penelitian 

dalam rangka menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

  √ √  √ √ √ √  

10. Menguasai penerapan konsep dan teori 

bioteknologi terkini serta menguasai 

berbagai metodologi penelitian modern 

untuk memecahkan berbagai 

 √    √ √ √  √ 
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permasalahan pangan, kesehatan, energi 

dan lingkungan khususnya berkenaan 

dengan permasalahan pengembangan 

perdesaan berkelanjutan.   

11. Memiliki  kemampuan analisis yang 

tinggi, kecermatan, dan ketelitian dalam 

melakukan kaji tindak dan penelaahan 

dengan berdasar pada kedalaman dan 

keluasan wawasan pengetahuan 

bioteknologi untuk memecahkan dan 

memberikan solusi  realistis pada berbagai 

persoalan pengembangan perdesaan. 

 √     √ √ √  

12. Mampu merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat di bidang 

bioteknologi pertanian dengan 

pengutamaan teknologi agroindustri 

dalam konteks pelaksanaan Tri Dharma di 

perguruan tinggi. 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ 

13. Mampu merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan penelitian bioteknologi yang 

bersifat aplikatif dalam konteks akselerasi 

pemberdayaan masyarakat dan kearifan 

lokal. 

√ √ √ √  √ √ √ √  

14. Mampu merencanakan kebijakan, strategi 

dan program serta melaksanakan supervisi 

dan pendampingan dalam bidang 

bioteknologi pertanian dengan 

pengutamaan pada teknologi agroindustri. 

     √ √ √ √  

 

Berdasarkan bahan kajian tersebut diturunkan tiga peminatan, yakni (1) Rekayasa 

Hayati, (2) Teknologi Agroproduk, dan (3) Teknologi Reklamasi. Ketiga peminatan dalam 

Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed secara sinergi mendukung tercapainya 

rumusan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Rekayasa Hayati menitikberatkan pada 

aspek bioteknologi dalam rekayasa bibit, benih, dan agensia hayati yang berkaitan erat 

dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; Teknologi Agroproduk 

menitikberatkan pada aspek bioteknologi pemrosesan hasil-hasil pertanian berbasis 

kearifan lokal untuk menghasilkan produk pangan dan pakan; dan Teknologi Reklamasi 

menitikberatkan pada aspek bioteknologi dalam pengelolaan lingkungan marjinal sebagai 

upaya pembangunan perdesaan berkelanjutan. 

Keterkaitan antara mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Magister 

Bioteknologi Pertanian dapat diilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Matrik antara Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan 

No. Mata Kuliah 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

Sikap Pengetahuan Keteram-

pilan 

Umum 

Keterampilan 

Khusus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Aplikasi Bioteknologi √ √ √     √  √  √ √ √ 

2. Fisiologi Molekuler √ √ √     √  √  √ √ √ 

3. Genetika dan Rekayasa Molekuler √ √ √     √  √  √ √ √ 

4. Teknologi Bioproses √ √ √     √  √  √ √ √ 

5. Metodologi Penelitian √ √ √ √ √ √  √  √  √ √  

6. Teknik Publikasi Karya Ilmiah  √ √ √     √  √  √ √  

7. Bioinformatika √ √ √     √  √  √ √  

8. Rekayasa Genetika Tumbuhan √ √ √     √  √  √ √  

9. Bioteknologi Reproduksi √ √ √     √  √  √ √ √ 

10. Bioteknologi Pangan √ √ √     √  √  √ √ √ 

11. Teknologi Pengawetan Agroproduk √ √ √     √  √  √ √ √ 

12. Bioteknologi Jamur Makroskopis √ √ √     √  √  √ √ √ 

13. Bioremediasi  √ √ √     √  √  √ √ √ 

14. Biofertilizer √ √ √     √  √  √ √ √ 

15. Bioteknologi Tanah √ √ √     √  √  √ √ √ 

16. Rekayasa Genetika Hewan √ √ √     √  √  √ √ √ 

17. Nutrigenomics √ √ √     √  √  √ √ √ 

18. Produksi Senyawa Bioaktif √ √ √     √  √  √ √ √ 

19. Teknologi Protein √ √ √     √  √  √ √ √ 

20. Bioteknologi Pakan √ √ √     √  √  √ √ √ 
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21. Teknologi Kultur in vitro √ √ √     √  √  √ √ √ 

22. Pengolahan Limbah Agrikultur √ √ √     √  √  √ √ √ 

23. Desain Formulasi Agensia √ √ √     √  √  √ √ √ 

24. Biokontrol √ √ √     √  √  √ √ √ 

25. Teknologi Ameliorasi √ √ √     √  √  √ √ √ 

26. Biopestisida √ √ √     √  √  √ √ √ 

27. Teknologi Kompos √ √ √     √  √  √ √ √ 

28. Ujian Komprehensif √ √  √ √ √  √    √   

29. Thesis I (Seminar Proposal) √ √  √ √ √     √ √   

30. Thesis II (Penelitian dan Penulisan 

Thesis) 

√ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

31. Thesis III (Seminar hasil dan ujian 

Thesis) 

√ √  √ √ √ √ √ √  √ √  √ 
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VI. PEMBENTUKAN MATA KULIAH 

 

Desain pelaksanaan pembelajaran Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Standar Proses Pembelajaran yang 

tercantum pada Bagian Keempat Permen RISTEK DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT.  

 

Tabel 4. Daftar Mata Kuliah Wajib 

No. Nama Mata Kuliah SKS Bahan Kajian 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Aplikasi Bioteknologi 2 √          

2. Fisiologi Molekuler 2     √      

3. Genetika dan Rekayasa 

Molekuler 

3 (2:1)      √     

4. Teknologi Bioproses 3 (2:1)       √    

5. Metodologi Penelitian 2   √       √ 

6. Teknik Publikasi Karya 

Ilmiah  

2  √  √       

7. Ujian Komprehensif 1     √ √ √    

8. Thesis I (Seminar Proposal) 1 √  √  √ √ √    

9. Thesis II (Penelitian dan 

Penulisan Thesis) 

5   √  √ √ √ √ √ √ 

10. Thesis III (Seminar hasil 

dan ujian Thesis) 

2   √  √ √ √    

Jumlah SKS 23 (21:2) 

 

Tabel 5. Daftar Mata Kuliah Pilihan 

 

No. Nama Mata Kuliah SKS Bahan Kajian 

 Semester Gasal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Bioinformatika 2       √   √ 

2 Rekayasa Genetika 

Tumbuhan 

3 (2:1) 

 

   √ √ √  √   

3 Bioteknologi Reproduksi 3 (2:1)     √ √     

4 Bioteknologi Pangan 3 (2:1)    √   √ √ √  

5 Teknologi Pengawetan 

Agroproduk 

3 (2:1)       √ √   

6 Bioteknologi Jamur 

Makroskopis 

3 (2:1)       √ √ √  

7 Bioremediasi 3 (2:1) √       √ √  
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8 Biofertilizer 2        √ √  

9 Bioteknologi Tanah 2        √ √  

Jumlah SKS 24 (18:6) 

 

No. Nama Mata Kuliah SKS Bahan Kajian 

 Semester Genap  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Rekayasa Genetika Hewan 3 (2:1)    √ √ √  √   

11 Nutrigenomics 2     √ √    √ 

12 Produksi Senyawa Bioaktif 3       √ √ √  

13 Teknologi Protein 3 (2:1)      √ √ √ √  

14 Bioteknologi Pakan 3 (2:1)    √   √ √   

15 Teknologi Kultur in vitro 3 (2:1)     √ √  √   

16 Pengolahan Limbah Agrikultur 3 (2:1) √       √ √  

17 Desain Formulasi Agensia 2        √ √ √  

18 Biokontrol 3     √ √  √ √  

19 Teknologi Ameliorasi 3 (2:1)        √ √  

20 Biopestisida 2       √ √ √  

21 Teknologi Kompos 3 (2:1)       √ √ √  

Jumlah SKS 33 (26:7) 

 

Keterangan istilah-istilah yang digunakan pada proses pembelajaran adalah,  

1) Satu tahun akademik Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed terdiri dari dua 

semester. 

2) Masa belajar mahasiswa Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed minimal 4 

(empat) semester, dan paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan semester). 

3) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) 

minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.  

4) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS (Satuan Kredit Semester). 

5) Beban belajar mahasiswa Prodi Magister Bioteknologi Unsoed minimal 36 SKS. 

6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, 

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan 

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 

7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar,  

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 
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8) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum dan penelitian, terdiri atas 170 

(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

 

Beban belajar Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed adalah minimal 36 SKS yang 

dikelompokkan sebagai mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Secara garis besar, 

Kurikulum Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed adalah sebagai berikut: 

Jumlah semester : 4 semester, 36 SKS 

Jumlah SKS MK Wajib : 23 SKS 

Jumlah SKS Pilihan : 13 SKS  
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VII. MATRIKS DISTRIBUSI MATA KULIAH 

7.1. DISTRIBUSI PER-SEMESTER 

Susunan mata kuliah per semester tercantum pada Tabel 5; Susunan mata kuliah 

wajib per semester tercantum pada Tabel 6 dan mata kuliah pilihan tercantum pada Tabel 7.  

 

Tabel 6. Struktur Mata Kuliah per Semester 

 

Semester 1 Semester  2 

No. Kode MK Nama MK SKS No Kode MK Nama MK SKS 

1. MBP 10011 Aplikasi 

Bioteknologi 

2 1. MBP 10062 Teknik 

Publikasi Karya 

Ilmiah  

2 

2. MBP 10021 Fisiologi 

Molekuler 

2 2. MBP 10072 Ujian 

Komprehensif 

1 

3. MBP 10031 Genetika dan 

Rekayasa 

Molekuler 

3 

(2:1) 

3. MBP 2xxx2 Mata kuliah 

pilihan 

11 

4. MBP 10041 Teknologi 

Bioproses 

3 

(2:1) 

4. MBP 10082 Thesis I 

(Seminar 

Proposal) 

1 

5. MBP 10051 Metodologi 

Penelitian 

2  

Jumlah SKS 12 Jumlah SKS 15 

 

 

Semester 3 Semester  4 

No. Kode MK Nama MK SKS No Kode MK Nama MK SKS 

1. MBP 10091 Thesis II 

(Pelaksanaan 

Penelitian dan 

Penulisan) 

5 1 MBP 10102 Thesis III 

(Seminar hasil 

dan ujian thesis) 

2 

2 MBP 2xxx1 Mata kuliah 

pilihan 

2  

Jumlah SKS 7 Jumlah SKS 2 
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Tabel 6.  Susunan Mata Kuliah Wajib 
  

Urutan 

MK per 

Smt1 

Kode MK Nama MK 
Bobo

t sks2 Bahan Kajian3 

Dosen Pengampu Kelengkapan4 

Nama Bidang Keahlian Beban RPS 
Silabu

s 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. MBP10011 Aplikasi 

Bioteknologi 

2 Visi Misi, Etika 

Ilmiah, Metode 

Ilmiah 

Suprayogi, Ph.D. 

Dr.rer.nat. Hamdan S 

Pemuliaan Tanaman 

Reproduksi hewan 

1 

1 
√ √ 

2. MBP 10021 Fisiologi Molekuler 2 Fisiologi Sel Ari Asnani, Ph.D. 

Norman Arie, Ph.D. 

Kimia-Biokimia 

Fisiologi Molekular 

1 

1 
√ √ 

3. MBP 10031 Genetika dan 

Rekayasa Molekuler 

3 

(2:1) 

Rekayasa Genetika Dr. Daniel Joko W 

Prita Sari Dewi, Ph.D. 

Biologi Molekuler 

Pemuliaan Tanaman 

1,5 

1,5 
√ √ 

4. MBP 10041 Teknologi Bioproses 3 

(2:1) 

Bioproses Dr. Sri Rahayu 

Dr. Maria Dyah N.M. 

Budi Prakoso, Ph.D. 

Bioteknologi Peternakan 

Bioteknologi Kelautan 

1,5 

1,5 
√ √ 

5. MBP 10051 Metodologi 

Penelitian 

2 Metode Ilmiah, 
Penulisan Ilmiah 

Prof. Totok Agung, Ph.D. 

Prof. Loekas Sutanto, Ph.D 

Pemuliaan Tanaman 

Hama Penyakit 

Tanaman 

1 

1 
√ √ 

6. MBP 10062 Teknik Publikasi 

Karya Ilmiah  

2 Etika Ilmiah, Metode 

Ilmiah, Penulisan 

Ilmiah 

Dr. Maria Dyah NM. 

Dr. Endang Hilmi, M.Si. 

Bioteknologi Kelautan 

 

2 √ √ 

7. MBP 10072 Ujian Komprehensif 1 Fisiologi sel, 
Rekayasa genetika, 

Bioproses 

Pengelola Bioteknologi Pertanian 1 √ √ 

8. MBP 10082 Thesis I (Seminar 

Proposal) 

1 Visi Misi, Etika 
Ilmiah, Metode 

Ilmiah 

Dosen Pembimbing Bioteknologi Pertanian 1 √ √ 

9. MBP 10091 Thesis II 

(Pelaksanaan 

Penelitian dan 

Penulisan Thesis) 

5 Rekayasa Hayati, 

Teknologi 
Agroproduk, 

Teknologi Reklamasi 

Dosen Pembimbing Bioteknologi Pertanian 5 √ √ 

10. MBP 10102 Thesis III (Seminar 

hasil dan ujian 

Thesis) 

2 Rekayasa Hayati, 

Teknologi 

Agroproduk, 
Teknologi Reklamasi 

Dosen Pembimbing Bioteknologi Pertanian 2 √ √ 

Rumusan penulisan kode mata kuliah lima digit:  

Digit 1= jenis mata kuliah (Wajib = 1, Pilihan = 2); Digit 2 = jenis peminatan (semua peminatan = 0, Rekayasa Hayati = 1, Teknologi Agroproduk = 2, Teknologi Reklamasi 

= 3); Digit 3 dan Digit 4 = no urut mata kuliah; Digit 5 = semester (Gasal =1, Genap =2) 
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Tabel 7.  Susunan Mata Kuliah Pilihan 

Urutan 

MK per 

Smt1 

Kode MK Nama MK 
Bobot 

sks2 Bahan Kajian3 

Dosen Pengampu Kelengkapan4 

Nama Bidang Keahlian Beban RPS Silabus 

G A S A L 

1 MBP 20011 Bioinformatika 2 Omics, 

Bioproses 
Ari Asnani, Ph.D. 

Romanus E. P., Ph.D. 

Kimia-Biokimia 

 

1 

1 
√ √ 

2 MBP 21021 Rekayasa Genetika 

Tumbuhan 

3 (2:1) 

 

Rekayasa genetika, 

Teknologi hayati 
Prita Sari Dewi, Ph.D. 

Budi Prakoso, Ph.D. 

Pemuliaan Tanaman 

Pemuliaan Tanaman 

1,5 

1,5 
√ √ 

3 MBP 21031 Bioteknologi 

Reproduksi 

3 (2:1) Fisiologi sel,  

Rekayasa genetika 
Yulia Sistina, Ph.D. 

Dr. Norman Arie 

Reproduksi Hewan 

Fisiologi Molekuler 

1,5 

1,5 
√ √ 

4 MBP 22041 Bioteknologi 

Pangan 

3 (2:1) Bioproses, 

Teknologi hayati 
Karseno, Ph.D.  

Dr. Norman Arie 

Ilmu Pangan 

Fisilogi Molekuler 

15 

1,5 
√ √ 

5 MBP 22051 Teknologi 

Pengawetan 

Agroproduk 

3 (2:1) Bioproses, 
Teknologi hayati, 

 

Erminawati, Ph.D. 

Dr. Nur Aini, M.Si. 

Ilmu Pangan 

Ilmu Pangan 

1,5 

1,5 
√ √ 

6 MBP 22061 Bioteknologi Jamur 

Makroskopis 

3 (2:1) Bioproses,  

Teknologi hayati, 

Mikrobiologi 

Dr. Nuniek Ina R. 

Dr. Nuraini 

Mikologi 

Mikologi 

1,5 

1,5 
√ √ 

7 MBP 23071 Bioremediasi 3 (2:1) Teknologi hayati, 
Mikrobiologi 

Dr. Tamad 

Dadan H., Ph.D. 

Reklamasi Lahan 

Kimia Analitik 

1,5 

1,5 
√ √ 

8 MBP 23081 Biofertilizer 2 Teknologi hayati, 

Mikrobiologi 
Dr. Oedjiono 

Dr. Nur Prihatiningsih 

Mikrobiologi 

Penyakit Tanaman 

1 

1 
√ √ 

9 MBP 23091 Bioteknologi Tanah 2 Teknologi hayati, 

Mikrobiologi 
Dr. Ismangil 

Dr. Rif’an 

Ilmu Tanah 

Biokimia Tanah 

1 

1 
√ √ 

G E N A P 

10 MBP 21102 Rekayasa Genetika 

Hewan 

3 (2:1) Rekayasa genetika, 

Teknologi hayati 
Gratiana  E.W.,Ph.D. 

Dr. Ismoyowati 

Reproduksi Hewan 

Pemuliaan Hewan 

1,5 

1,5 
√ √ 

11 MBP 21112 Nutrigenomics 2 Omics, 
Rekayasa genetika 

Purnama Sukardi, Ph.D. 

Dr. Norman Arie 

Prof. Dr. Ismoyowati 

Nutrisi 

Fisiologi Molekuler 

1 

1 
√ √ 

12 MBP 21122 Produksi Senyawa 

Bioaktif 

3 Bioproses, 

Teknologi hayati 
Ari Asnani, Ph.D. 

Dr. Maria Diah N.M. 

Kimia-Biokimia 

Bioteknologi Kelautan 

1,5 

1,5 
√ √ 

13 MBP 21132 Teknologi Protein 3 (2:1) Teknologi hayati, 

Bioproses 
Dr. Sri Rahayu 

Ari Asnani, Ph.D. 

Bioteknologi Peternakan 

Biologi Molekuler 

1,5 

1,5 
√ √ 
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14 MBP 22142 Bioteknologi Pakan 3 (2:1) Bioproses, 
Teknologi hayati 

Purnama Sukardi, Ph.D. 

Dr.Sc.Agr. M. Bata 

Nutrisi 

Nutrisi Ternak 

1,5 

1,5 
√ √ 

15 MBP 22152 Teknologi Kultur in 

Vitro 

3 (2:1) Rekayasa genetika, 

Teknologi hayati 
Suprayogi, Ph.D.  

Prita Sari Dewi, Ph.D. 

Fisiologi Tanaman 

Pemuliaan Tanaman 

1,5 

1,5 
√ √ 

16 MBP 22162 Pengolahan Limbah 

Agrikultur 

3 (2:1) Teknologi hayati, 

Mikrobiologi, 

Bioproses 

Dr.Sc.Agr. M. Bata 

Dr. M. Rif’an 

Nutrisi Ternak 

Biokimia Tanah 

1,5 

1,5 
√ √ 

17 MBP 22172 Desain Formulasi 

Agensia 

2 Bioproses, 

Teknologi hayati, 

Mikrobiologi 

Prof. Loekas 

Dr. Heru Adi D. 

Ilmu Penyakit Tanaman 

Penyakit Tanaman 

1 

1 
√ √ 

18 MBP 23182 Biokontrol 3 Teknologi hayati, 
Mikrobiologi 

Prof. Loekas Susanto 

Dr. Oedjiono 

Ilmu Penyakit Tanaman 

Mikrobiologi 

1,5 

1,5 
√ √ 

19 MBP 23192 Teknologi 

Ameliorasi 

3 (2:1) Teknologi hayati, 

Mikrobiologi 
Dr. Ismangil 

Dr. Tamad 

Ilmu Tanah 

Reklamasi Lahan 

1,5 

1,5 
√ √ 

20 MBP 23202 Biopestisida 2 Bioproses, 

Teknologi hayati, 
Mikrobiologi 

Dr. Rostaman  

Dr. Nur Prihatiningsih 

Penyakit Tanaman 

Penyakit Tanaman 

1 

1 
√ √ 

 21 MBP 23212 Teknologi Kompos 3 (2:1) Bioproses, 

Mikrobiologi 
Dr. Ismangil 

Dr. Tamad 

Ilmu Tanah 

Reklamasi Lahan 

1,5 

1,5 
√ √ 
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VIII. RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA 

KULIAH 

  

 Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan 

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh tim 

dosen mata kuliah dalam program studi. RPS memuat: 

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu; 

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tahap pembelajaran untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan;   

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;   

e. Metode pembelajaran;  

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;  

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan olehmahasiswa selama satu semester;   

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan 
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IX. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM 

 

9.1. Sistem Pembelajaran 

Sistem pembelajaran adalah mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada program 

studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: 1) metode dan 

bentuk pembelajaran per mata kuliah, 2) sistem penilaian pembelajaran, 3) ketersediaan 

dan kelengkapan prasarana, sarana dan dana yang memungkinan terciptanya interaksi 

akademik antara sivitas akademika. 

Karakteristik pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan sifat interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontektual, tematik, kolaboratif, dan berpusat pada 

mahasiswa. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan 

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik 

mencerminkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang 

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun 

nasional. Integratif menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan 

multidisiplin. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan 

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual menjelaskan bahwa 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik berarti 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih 

secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar 

dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dalam upaya meraih capaian pembelajaran. Berpusat pada 

mahasiswa menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 
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kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka metode pembelajaran mata kuliah Prodi 

Bioteknologi Pertanian Unsoed didesain untuk mendukung capaian pembelajaran dengan 

memperhatikan peningkatan kapasistas belajar mandiri, peningkatan kemampuan menulis 

karya ilmiah, dan penciptaan kebebasan akademik. Metode pembelajaran yang diterapkan 

di Prodi Magister Bioteknologi meliputi pembelajaran interaktif, integratif, saintifik, 

tematik, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Penjelasan mengenai sistem 

pembelajaran yang digunakan dalam Prodi Magister Bioteknologi Pertanian adalah sebagai 

berikut: 

a. Interaktif adalah sistem pembelajaran dilakukan dengan mengutamakan proses 

interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.   

b. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui 

pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 

c. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah 

sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan 

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 

kebangsaan. 

d. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

keilmuan Prodi Magister Bioteknologi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata 

melalui pendekatan transdisiplin.  

e. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar 

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

f. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.   

Metode dan bentuk pembelajaran mata kuliah yang mendukung tercapainya capaian 

pembelajaran tercantum pada Tabel 8. 
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Tabel 8.  Metode dan Bentuk Pembelajaran Mata Kuliah 

 

No. Nama Mata Kuliah Metode dan Bentuk 

Pembelajaran 

(1) (2) (3) 

  a b c d e f 

1. Aplikasi Bioteknologi       

2. Fisiologi Molekuler       

3. Genetika dan Rekayasa 

Molekuler 

      

4. Teknologi Bioproses       

5. Metodologi Penelitian       

6. Teknik Publikasi Karya Ilmiah        

7. Ujian Komprehensif       

8. Thesis I (Seminar Proposal)       

9. Thesis II (Pelaksanaan Penelitian 

dan Penulisan) 

      

10. Thesis III (Seminar hasil dan 

ujian thesis) 

      

 Mata Kuliah Pilihan       

 Semester Gasal       

1. Bioinformatika       

2. Rekayasa Genetika Tumbuhan       

3. Bioteknologi Reproduksi       

4. Bioteknologi Pangan       

5. Teknologi Pengawetan 

Agroproduk 

      

6. Bioteknologi Jamur Makroskopis       

7. Bioremediasi       

8. Biofertilizer       

9. Bioteknologi Tanah       

 Mata Kuliah Pilihan       

 Semester Genap       

10. Rekayasa Genetika Hewan       

11. Nutrigenomics       

12. Produksi Senyawa Bioaktif       

13. Teknologi Protein       

14. Bioteknologi Pakan       

15. Teknologi Kultur in vitro       

16. Pengolahan Limbah Agrikultur       

17. Desain Formulasi Agensia       

18. Biokontrol       

19. Teknologi Ameliorasi       

20. Biopestisida       

21. Teknologi Kompos       

 

 

9.2  Sistem Penilaian Pembelajaran 

Sistem penilaian pembelajaran pada Prodi Magister Bioteknologi Pertanian 

meliputi metode untuk mengukur capaian pembelajaran, standar penilaian, tata cara 

pelaporan hasil evaluasi, sosialisasi dan aksesibilitas. 
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Metode untuk mengukur capaian pembelajaran terdiri atas (1) Evaluasi Hasil 

Belajar yang merupakan evaluasi substantif berupa Penilaian Hasil Belajar; dan (2) 

Evaluasi Proses Pembelajaran yang merupakan Evaluasi Diagnostik atau Evaluasi 

Manajerial. Evaluasi hasil belajar merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam 

mempelajari mata kuliah dan ukuran kepribadian mahasiswa, sedangkan evaluasi proses 

pembelajaran merupakan pengendali mutu/kualitas pembelajaran untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang ada dalam proses pembelajaran dalam 

rangka memperbaiki kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.  

Evaluasi Hasil Belajar berupa Penilaian hasil belajar meliputi  (1) Penilaian hasil 

belajar oleh pendidik (Dosen) yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar dalam berbagai bentuk 

tugas/ujian/praktikum/bentuk lain yang ditentukan dosen pengampu; dan (2) Penilaian 

hasil belajar oleh Prodi Magister Bioteknologi Pertanian yang bertujuan untuk menilai 

pencapaian standar capaian pembelajaran lulusan untuk semua matakuliah. 

Penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

Unsoed dengan ketentuan: 

1. Nilai mutu A untuk nilai ≥ 80; 

2. Nilai mutu AB untuk nilai 

3. Nilai mutu B untuk nilai 66,00 – 79,99; 

4. Nilai mutu BC untuk nilai 

5. Nilai mutu C untuk nilai 56,00 – 65,99; 

6. Nilai mutu CD untuk nilai 

7. Nilai mutu D untuk nilai 46,00 – 55,99; 

8. Nilai mutu E untuk nilai < 46. 

 

PAP adalah tolok ukur minimun yang ditetapkan Unsoed untuk mengukur hasil 

belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap 

tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang 

bersangkutan. Sehingga tidak dimungkinkan terjadinya perbedaan ukuran penilaian dari 

setiap prodi, setiap matakuliah ataupun dari setiap dosen. 

Hasil evaluasi pembelajaan mahasiswa diumumkan secara online via situs 

http://akademik.unsoed.ac.id.Hal ini menjamin aksesibilitas hasil penilaian baik bagi 

mahasiswa, dosen pembimbing, maupun para pemangku kepentingan akademik internal 

Unsoed. Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester dinyatakan 
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dengan indeks prestasi (IP) semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa 

pada akhir program studi dinyatakan dengan indkes prestasi kumulatif (IPK). 

Aturan Kelulusan: 

Program Minimal SKS Lulus IP minimal Lama studi 

maksimal Wajib Pilihan 

Magister 23 13 3.001 8 semester 
        1Nilai minimal C 

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh 

beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan 

oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 

3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa Prodi Magister Bioteknologi Unsoed dapat 

diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:  

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks 

prestasikumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampaidengan 3,50 (tiga koma 

lima nol);   

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 

(tiga koma tujuh lima); atau   

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). 

 

 

9.3 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana 

Proses pembelajaran di Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed didukung 

oleh berbagai prasarana, sarana, dan media yang sangat memadai. Proses pembelajaran 

akan terpusat di gedung Program Pascasarjana Unsoed yang dilengkapai dengan ruang 

kuliah, ruang dosen, perpustakaan, ruang belajar mandiri, serta ruang administrasi kantor. 

Perlengkapan media pembelajaran yang tersedia meliputi LCD projector, white board, 

perangkat komputer, fasilitas teleconference, dan fasilitas video conference. Jaringan 

internet tersedia di gedung Pascasarjana serta lingkungan Unsoed dengan kapasitas band-

width yang sangat memadai.Referensi pustaka terbaru juga dapat diperoleh di Perpustakaan 

Unsoed Pusat yang menyediakan layanan jurnal/buku internasional berlangganan. 
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Fasilitas laboratorium pembelajaran dan laboratorium penelitian akan dipusatkan di 

Laboratorium Riset Terpadu Unsoed. Disamping itu, fasilitas sarana kegiatan praktikum 

dan penelitian mahasiswa diselenggerakan melalui reshource sharing fasilitas laboratorium 

yang telah tersedia di Unsoed sesuai dengan karakteristik praktikum/penelitian yang 

dilakukan. Sarana yang juga mendukung proses pembelajaran adalah lingkungan kampus 

yang hijau dan segar; fasilitas untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas (aula, gazebo); 

sarana dan fasilitas olah raga dan seni; sarana danfasilitas kegiatan keagamaan (mushola). 

Setiap tahun dianggarkan dana pengembangan (dana investasi) untuk peningkatan 

secara kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana; disamping itu juga tersedia dana 

pemeliharaan rutin untuk sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini akan menjamin 

kelayakan sarana serta prasarana Prodi Magister Bioteknologi Unsoed sehingga 

mendukung terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika yang positif. 

 

9.4 Suasana Akademik 

Institusi menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif di lingkungan 

kampus untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran dengan berbagai kebijakan 

dan sarana-prasarana yang sangat memadai, serta dukungan sistem yang sangat 

baik.Kebijakan yang menyangkut suasana akademik mengacu pada (1) Keputusan  Menteri 

Pendidikan dan Nasional R.I No. 090/O/2004 tentang Statuta Unsoed; (2) Peraturan Rektor 

Unsoed No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana; dan (3) 

Pedoman dan Akademik Program Pascasarjana yang meliputi: pembimbingan akademik, 

kurikulum, perkuliahan, penyusunan tugas akhir dan sebagainya. Pada setiap tahunnya 

penjabaran pedoman dimasukkan dalam Buku Pedoman Akademik tingkat Universitas dan 

Pascasarjana yang meliputi visi dan misi lembaga, tujuan pendidikan, pedoman 

pembelajaran, dan kurikulum. 

Berbagai bentuk kegiatan untukmenunjang terciptanya suasana akademikadalah: 1) 

otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, 3) kebebasan mimbar akademik, dan 4) 

kemitraan dosen dan mahasiswa. 

Otonomi keilmuan dilaksanakan berdasarkan visi dan misiUnsoed,Program 

Pascasarjana, dan Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed. Kebijakan terkait 

otonomi keilmuan tercantum pada Keputusan  Menteri Pendidikan dan Nasional R.I No. 

090/O/2004 tentang Statuta Unsoed. Setiap kajian dan tugas perkuliahan, kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat selalu terpusat pada keilmuan bioteknologi untuk 
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dapat diaplikasikan pada pengembangan perdesaan berkelanjutan. Kemudian dosen 

memiliki otonomi keilmuan untuk publikasi ilmiah, mengembangkan RPS dan  bahan ajar  

terkait.  

Kebebasan akademik diciptakan dengan pilihan kurikulum yang variatif sehingga 

mahasiswa bebas memilih sesuai peminatannya, meningkatkan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik melalui tugas struktur, praktikum, dan pelaksanaan 

Thesis.Kebijakan mengenai kebebasan akademik tercantum pada Peraturan Rektor Unsoed 

No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana. Metode 

pembelajaran mata kuliah diterapkan sesuai karakteristik mata kuliah untuk menjamin 

terjadinya interaksi positif dalam proses pembelajaran.Fokus terpenting dalam 

mengembangkan suasana dan interaksi akademik adalah dengan melibatkan mahasiswa 

sejakawal perkuliahan hingga penyelesaian masa studi. Sistem transparansi penilaian 

proses pembelajaran baik bagi mahasiwa maupun dosen menjamin suasana akademik 

yang dinamis dalam upaya continues improvement proses pembelajaran. 

Kebebasan mimbar akademik secara berkala akan diciptakan melalui 

penyelenggaraan kuliah umum atau diseminasi hasil-hasil penelitian yang mengulas 

permasalahan pembangunan, perkembangan teknologi dan aplikasi bioteknologi. Aktivitas 

ini diselenggarakan oleh program studi dengan menempatkan dosen, mahasiswa dan 

akademisi/praktisi lain yang kompeten sebagai narasumber. Manakala dosen sebagai 

narasumber, maka diharapkan akan membangun integritas dan kredibilitas sebagai 

fasilitator pembelajaran. Ketika Akademisi/praktisi non-dosen Prodi Magister Bioteknologi 

Unsoed sebagai narasumber, diharapkan akan memberikan proses pengayaan, sedangkan 

ketika mahasiswa menjadi narasumber, maka yang bersangkutan belajar untuk 

mengkomunikasikan ide, gagasan serta analisanya dengan bersandar pada rambu-rambu 

dan tradisi akademik. 

Kemitraan dosen dan mahasiswa dimulai pada masa awal pembelajaran dengan 

adanya penjelasan secara menyeluruh tentang kewajiban dan hak mahasiswa yang harus 

dimengerti dalam bentuk bimbingan akademik dosen wali kepada mahasiswa 

bimbingannya. Proses perwalian ini tidak berhenti hanya dalam awal pertemuan sebelum 

perkuliahan dimulai, akan tetapi berlanjut dalam situasi-situasi tertentu setelahnya seperti 

membuka kesempatan berdiskusi dan mencari solusi bila ada kesulitan yang dihadapi 

mahasiswa selama proses perkuliahan. 



31 

 

Kemitraan dosen-mahasiswa yang kondusifjuga dapat ditingkatkan melalui 

kegiatan penelitian; ketika dosen bisa menjadikan mahasiswa sebagai bagian anggota 

penelitian yang dilakukan. Situasi ini akan mempermudah proses percepatan penguasaan 

metode dan etika penelitian bagi mahasiswa yang dilibatkan sehingga dosen dapat menjadi 

sumber rujukan awal ketika mahasiswa melakukan penelitian mandiri atau menyelesaikan 

tugas akhirnya.Dalam hal ini, interaksi akademik dibiasakan terjadi tidak dalam suasana 

yang formal dalam kelas saja. Interaksi dapat terwujud dalam segala situasi yang 

memungkinkan terjadinya transfer ofknowledge dan sharing experiences untuk membantu 

mahasiswa mencapai beban target pembelajaran yang telah direncanakan 

 

9.5  Perilaku Kecendekiawanan 

Karakteristik dari proses pembelajaran di perguruan tinggi adalah tidak hanya ilmu 

untuk ilmu, melainkan bagaimana dia dapat diterjemahkan dalam konteks kemanfaatan dan 

kemaslahatan bagi masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, maka lulusan ProdiMagister 

Bioteknologi Pertanian Unsoed didesain untuk mampu memberikan solusi berbasis 

bioteknologi untuk mengatasi permasalahan di bidang agroindustri dalam konteks 

akselerasi pemberdayaan masyarakat perdesaan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku kecendekiawanan mahasiswa 

diterjemahkan sejak dini pada matakuliah Aplikasi Bioteknologi yang terfokus pada 

filsafat keilmuan Bioteknologi.Perilaku kecendekiawanan terus ditanamkan pada mata 

kuliah kuliah terkait aplikasi bioteknologi berbasis masalah (problem-based learning) yang 

diupayakan langsung bersentuhan dengan dinamika masyarakat perdesaan. Proses ini 

diharapkan akan mengasah kepekaan dan membumikan substansi orientasi pembelajaran 

bioteknologi di Prodi Magister Bioteknologi Pertanian. Contoh nyata program untuk 

meningkatkan perilaku kecendekiawanan tercantum pada Tabel 9. 
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Tabel 9.  Program Peningkatan Perilaku Kecendekiawanan 

 

Perilaku 

Kecendekiawanan 

No. Program Mata Kuliah Terkait 

Pelestarian 

Lingkungan 

1. Demplot aplikasi mikroba 

pengurai pada lahan tercemar 

Bioremediasi 

Berpikir kritis & 

solutif 

2 Pemecahan masalah (problem-

based learning) melalui 

presentasi & diskusi kuliah 

Aplikasi Bioteknologi 

Aktif dalam 

kegiatan sosial 

3 Pemberian bantuan gempa 

bumi di Lombok (29-31 

Oktober 2018). 

 

Studi lapang 4 Integrated Farming di LPK 

Lembah Kamuning, Desa 

Cigugur, Kabupaten Kuningan, 

Jawa Barat 

Aplikasi Bioteknologi 

Pakan 

Pengolahan Limbah 

Agrikultur 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

5 Program Pembinaan 

Kepribadian & Kemandirian 

Warga Binaan 

Pemasyarakatan di Rumah 

Tahanan (Rutan) Kelas IIB 

Banyumas 

Aplikasi Bioteknologi 

Pakan 

Aplikasi Bioteknologi 

Aplikasi Bioteknologi 

jamur makroskopis 

 

Perilaku kecendekiawanan di Prodi Magister Bioteknologi Pertanian Unsoed 

dikembangkan dengan cara mendorong dosen dan mahasiswa untuk bersikap peduli dan 

berupaya melakukan penanganan masalah-masalah perdesaan. Dengan melihat persoalan-

persoalan tersebut maka adalah tanggung jawab bagi insan akademik, khususnya dosen dan 

mahasiswa, untuk terlibat dalam berbagai upaya untuk mencegah, menangani dan 

menyelesaikannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dalam proses pembelajaran di Prodi Magister Bioteknologi Pertanian. 
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