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1. Visi, Misi Prodi 

Magister 

Pendidikan 

Biologi  

Visi universitas berdasarkan Renstra Universitas Lambung 

Mangkurat Tahun Tahun 2015-2019 Visi universitas adalah 

“Terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai 

Universitas Terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan 

lahan basah”. Sesuai dengan sifatnya sebagai lembaga 

kependidikan, maka FKIP ULM menyusun visi yaitu “Menjadi 

Fakultas Penyelenggara dan Penghasil Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan yang berkarakter dan Berdaya Saing pada 

Bidang Lingkungan Lahan Basah”.  

Berdasarkan visi universitas dan fakultas maka Program Studi 

Magister Pendidikan Biologi menetapkan visi Sampai tahun 2030 

menghasilkan tenaga pendidik yang berkompeten dalam 

mengembangkan pendidikan Biologi berbasis lingkungan lahan 

basah.. 

Program Studi Magister Pendidikan Biologi FKIP Unlam 

memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan misi universitas dan 

misi FKP Unlam di atas, oleh sebab itu disusun misi Tahun 2014-

2018 adalah sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan magister dalam bidang 

Pendidikan Biologi 

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan biologi 



berorientasi lingkungan lahan basah 

3. Menyebarkanluaskan hasil penelitian bidang Pendidikan 

Biologi melalui publikasi ilmiah dan pengabdian 

masyarakat 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

pengembangan Pendidikan Biologi yang berkelanjutan 

2. Rasionale  Penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien di 

institusi perguruan tinggiI memerlukan suatu kepastian tentang 

sistem yang berlaku dan diterapkan dalam melayani peserata 

didfik. Salah satu dari sitem tersebut adalah system akademik. 

Terkait hal tersebut, standar akademik merupakan sesuatu hal 

yang sangat penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan 

utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Prodi 

Magister Pendidikan Biologi sesuai dengan visi dan misi yang di 

emban. 

3. Subjek/pihak 

yang 

Bertanggungjawa

b untuk 

Pencapaian 

Standar 

1. Pimpinan Fakultas 

2. Pimpinan Jurusan/Prodi 

4. Definisi Istilah 1. Standar Akademik adalah pedoman dalam menyusun rencana 

dan pelaksanaan kegiatan akademik, serta landasan bagi 

pengembangan program, sumber daya, prosedur kegiatan dan 

evaluasi akademik. 

2. Perpindahan mahasiswa adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perpindahan mahasiswa dari perguruan 

tinggi kein ke Unlam atau sebaliknya, dan perpindahan di 

lingkungan unlam sendiri 

5. Pernyataan Isi 

Standar  
Acuan yang digunakan dalam penerimaan calon mahasiswa baru 

di Prodi Magister Pendidikan Biologi FKIP UNLAM hingga 

tahun 2018 adalah: 

1. Persyaratan menjadi mahasiswa: 



a) Memiliki Surat Tanda Kelulusan S1 Pendidikan 

Biologi/Biologi/Serumpun. 

b) Memiliki kemampuan dan ketentuan yang disyaratkan 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 

c) Warga Negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah 

memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur 

tertentu. 

d) Syarat dan prosedur untuk butir “a dan b” diatur oleh senat 

universitas. 

e) Syarat dan prosedur tambahan untuk butir “c” sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

a) Seleksi dilaksanakan oleh program studi secara mandiri. 

2. Calon mahasiswa yang lulus seleksi masuk diwajibkan untuk 

melaporakan diri (registrasi) sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan oleh universitas, dan apabila batas waktu registrasi 

calon mahasiswa belum melakukan registrasi maka dianggap 

gugur/mengundurkan diri. 

Sistem administrasi yang dikenakan kepada mahasiswa di Prodi 

Magister Pendidikan Biologi FKIP UNLAM hingga tahun 2014 

adalah: 

1. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dikenakan pada 

orang tua/wali atau mahasiswa sendiri yang mengikuti 

pendidikan untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan 

dan pembinaan pendidikan.  

2. Besarnya SPP dan Kerja Praktik/Kerja Lapangan/ ditetapkan 

dengan Surat keputusan dan berlaku untuk seluruh mahasiswa. 

3. SPP dan Kerja Praktik/Kerja Lapangan dibayar pada awal 

semester yang waktunya ditetapkan menurut kalender 

akademik. 

4. Kuitansi tanda lunas pembayaran SPP dan Kerja Praktik/Kerja 

Lapangandiperlukan sebagai salah satu syarat untuk 



melakukan registrasi. 

5. Mahasiswa yang berhenti sementara baik karena cuti 

akademik atau karena sanksi akademik dikenakan kewajiban 

membayar SPP sebesar 50%, jika pengajuan cuti diawal 

kuliah dan 100% jika pengajuan saat kuliah berjalan. 

 

Acuan perkuliahan yang digunakan di Prodi Magister Pendidikan 

Biologi FKIP UNLAM hingga tahun 2018 adalah: 

1. Penentuan beban studi mahasiswa selama satu semester 

harus memperhatikan kemampuan individu yang 

tergambar dari indek prestasi (IP) yang diperoleh pada 

semester sebelumnya. 

2. Penawaran matakuliah didasarkan pada kurikulum FKIP 

baik dalam hal urutan matakuliah maupun jenis 

semesternya. 

3. Kerja lapangan/ praktik lapangan/ pengalaman lapangan/ 

bersifat wajib sesuai dengan subjek kegiatan yang 

ditetapkan di FKIP. 

4. Dosen wajib menyampaikan SAP, GBPP, dan kontrak 

kuliah kepada program studi, jurusan dan mahasiswa. 

5. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 80% 

(syarat untuk dapat melaksankan ujian) dari jumlah 

keseluruhan kuliah yang diwajibkan dalam satu semester. 

6. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% 

atau 60% bagi mahasiswa yang secara resmi mendapat 

tugas baik dari fakultas, universitas maupun pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat (syarat untuk dapat mengikuti 

ujian) dari jumlah keseluruhan kuliah yang diwajibkan 

dalam satu semester. 

7. Mahasiswa wajib menyelesaikan 100% tugas 

praktikum/pembuatan paper/makalah/laporan dan tugas-



tugas lainnya yang diberikan oleh dosen. 

8. Dosen wajib melakukan evaluasi terhadap perencanaan 

dan pelaksanaan serta menilai terhadap hasil pembelajaran. 

9. Setiap mahasiswa wajib didampingi oleh seorang dosen 

penasehat akademik, yang berkewajiban membantu 

mahasiswa dalam penyusunan rencana studi setiap 

semester dan memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam bidang akademik atau non akademik. 

 

Acuan yang digunakan dalam perpindahan mahasiswa di Prodi 

Magister Pendidikan Biologi FKIP UNLAM hingga tahun 2018: 

1. Seorang mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah 

kalau yang bersangkutan telah menempuh paling sedikit dua 

semester dan paling banyak empat semester serta tidak dalam 

keadaan terkena sanksi akademik atau sanksi pidana. 

2. Persyaratan penerimaan pindahan ditentukan oleh program 

studi, dan jurusan/fakultas yang menerima. 

3. Jangka waktu studi mahasiswa pindahan adalah tujuh tahun 

terhitung saat mulai mendaftar pada universitas Lambung 

Mangkurat. 

4. Perpindahan dalam satu FKIP diselesaikan oleh FKIP 

sedangkan perpindahan antar fakultas melalui universitas. 

5. Pengunduran diri mahasiswa atau perpindahan ke perguruan 

tinggi dan perpindahan antar fakultas, jurusan, dan program 

studi lain hanya dilakukan pada awal tahun akademik. 

6. Mahasiswa yang sudah mengundurkan diri dan meminta surat 

pindah, tidak diperkenankan mendaftar kembali ke 

universitas/fakultas/jurusan/program studi untuk melanjutkan 

programnya. 

7. Menerima pindahan dari PTN lain yang memiliki 

fakultas/jurusan/program studi dengan nilai akreditasi sama 



atau lebih tinggi dan menyelenggarakan proses belajar 

mengajar yang sama dengan yang ada di unlam asalkan 

pindahan tersebut tidak dalam keadaan terkena sanksi 

akademik (indisipliner dan/atau drop out) yang dikuatkan 

dengan rekomendasi pimpinan PTN asal (keterangan pindah 

ditandatangani oleh Rektor dan transkrip akademik 

ditandatangani oleh Dekan). 

8. Mahasiswa pindahan (butir “8”) harus mengajukan 

permohonan kepada Rektor dengan melampirkan ketentuan 

yang terdapat pada butir “8”. 

9. Mahasiswa pindahan (butir “8”) yang dapat diterima minimal 

berada pada semester lima dan telah mencapai minimal 45 

SKS dengan IPK ≥2,50. 

10. Mahasiswa pindahan (butir “8”) dikenakan ketentuaan-

ketentuan kurikulum dan jangka waktu studi yang berlaku di 

Unlam. 

11. Mahasiswa pindahan (butir “8”) yang telah menyelesaikan 

mata kuliah yang sama dapat dipertimbangkan untuk 

subkredit setelah mendapat pertimbangan dari Dekan 

Fakultas. 

12. Penetapan penerimaan mahasiswa pindahan (butir “8”) 

dituangkan dalam SK rektor setelah mendapat pertimbangan 

dekan yang bersangkutan. 

13. Pemberian surat izin pindah antar program studi dalam satu 

fakultas dalam lingkungan unlam diberikan oleh ketua 

jurusan/program studi asal. 

14. Pemberian surat izin pindah dari unlam ke perguruan tinggi 

lain diberikan oleh Rektor. 

15. Penerimaan mahasiswa pindahan antar program studi dalam 

satu fakultas dalam lingkungan unlam diberikan oleh Dekan. 

16. Penerimaan mahasiswa pindahan antar fakultas dalam 



lingkungan unlam dan dari luar unlam diberikan oleh Rektor. 

17. Transfer mata kuliah program pendidikan merupakan 

pengakuan atas substansi, bobot sks dan kualitas nilainya yang 

diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa 

yang memasuki program pendidikan baru.Transfer mata 

kuliah program pendidikan dapat dilakukan: 

a) Dari dan ke program pendidikan dalam jenis pendidikan 

yang sama (program pendidikan akademik, profesi, atau 

vokasi). 

b) Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan 

akademik. 

c) Dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan 

akademik. 

d) Transfer dari program pendidikan profesi atau vokasi ke 

program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan 

untuk program pendidikan yang sebidang. 

e) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada 

kurikulum program pendidikan baru yang dimasuki. 

f) Transfer mata kuliah program pendidikan diselenggarakan 

oleh program pendidikan baru yang dimasuki. 

18. Universitas menerima mahasiswa tugas belajar dari 

instansi/dinas/jawatan melalui kerjasama dalam bidang 

pendidikan/latihan dengan persyaratan: 

a) Ketentuan-ketentuan tata tertib akademik yang berlaku 

bagi mahasiswa umum berlakuk pula untuk mahasiswa 

tugas belajar, kecuali ada ketentuan khusus yang telah 

mengaturnya. 

19. Kepada mahasiswa pindahan diberikan Nomor Induk 

Mahasiswa (NIM) baru sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Pembukaan dan penutupan Prodi Magister Pendidikan Biologi 



FKIP UNLAM hingga tahun 2030 mengacu pada hal-hal berikut 

ini: 

1. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sesuai dengan hasil tracer study yang dilakukan terhadap 

stakeholders. 

3. Sesuai dengan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi-

misi fakultas/universitas. 

4. Mempunyai akar keilmuan dan flatform keahlian yang jelas, 

unik, khas dan dikenal secara luas. 

5. Memiliki dokumen mutu (manual mutu, kebijakan mutu, 

standar mutu, prosedur mutu, dan formulir/daftar isian). 

6. Memiliki besaran kelompok dosen pengampu kompetensi dan 

sumberdaya lain (tenaga penunjang dan sarana penunjang) 

yang cukup, mamadai, layak kelola dan mampu berkembang 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu 

minimal memiliki 6 orang dosen S3 dengan kompetensi sesuai 

akar keilmuan dari prodi Magister Pendidikan Biologi, 

memiliki sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan 

BSNP. 

7. Memiliki prospek dan kesesuaian dengan tuntutan 

pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat, yaitu 

mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja dimasyarakat 

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu 

menghasilkan produk (selain lulusan) yang yang bermanfat 

bagi masyarakat, mampu menyelenggarakan kegiatan 

kerjasama professional dan pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan kompetensi prodi Magister Pendidikan Biologi. 

8. Mampu berkontribusi pada pemantapan perkembangan 

IPTEKS, yaitu mampu menghasilkan publikasi ilmiah tingkat 

nasional, mampu berperan dalam forum ilmu pengetahuan 

nasional, dan mampu berperan dalam mencerdaskan 



kehidupan bangsa lewat buku-buku/jurnal ilmiah yang 

dihasilkan.  

9. Jika Prodi Magister Pendidikan Biologi sudah tidak 

memenuhi poin pada butir “1” sampai butir “7” dapat ditutup 

atau dihentikan pengoperasionalannya. 

6. Strategi  1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan universitas, 

fakultas, jurusan/prodi.  

2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, 

masyarakat dan stakeholders). 

7. Indikator Terselenggaranya penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumber 

daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. 

8. Dokumen Terkait 1. Manual Penetapan Standar (M.Pntp/Std/01. Penetapan 

Standar). 

2. Manual Pelaksanaan Standar (M.Plks/Std/02. Pelaksanaan 

Standar). 

3. Manual Pengendalian Standar (M.Pgdl/Std/03. Pengendalian 

Standar). 

4. Manual Peningkatan Standar (M.Pnkt/Std/04. Peningkatan 

Standar). 

5. Formulir/boring dan checklist 

9. Referensi 1. Kep. Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman 

penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian 

hasil belajar mahasiswa 

2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan 

3. Kep. Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman 

penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian 

hasil belajar mahasiswa 

4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan 



5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 

Tentang Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan 

Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana d Perguruan 

Tinggi 

7. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

8. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen 

9. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

10. Renstra Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

Tahun 2007-20011 

11. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin Tahun 2007-20011 

12. Renstra dan Renops PS Magister Pendidikan Biologi 

2011-2014 

 

 


