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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 2015-

2019 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  Proses pendidikan yang dikembangkan di institusi pendidikan 

tinggi adalah sebuah proses transformasi-produktif yang intinya 

untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas, dan 

mampu memenuhi kepuasan dari mereka yang memanfaatkannya 

sebagai sumber daya produktif aktif di industri ataupun lapangan 

kerja yang lainnya. Tercapainya lulusan seperti yang dimaksudkan 

di atas harus didukung oleh banyak komponen, dan salah satu 

diantaranya adalah suasana akademik yang kondusif yang 

mendukung komponen-komponen lainnya dapat berproses dengan 

baik. Terkait hal ini ketersediaan standar yang menjadi acuan 

dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif merupakan 

sesuatu hal yang sangat diperlukan 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 

Bertanggung 

jawab untuk 

Pencapaian 

Standar 

A. Pimpinan Fakultas 

B. Prodi 

C. Dosen 

4. Definisi Istilah 1. Standar suasana akademik adalah acuan dalam proses 

pembelajaran agar sesuai dengan visi, misi dan tujuannya 

2. Budaya akademik adalah budaya yang bersifat universal dan 

hanya bisa dijumpai di dunia Perguruan Tinggi. 

5. Pernyataan Isi 

Standar  
Acuan yang harus diperhatikan dalam menciptakan suasana 

akademik yang kondusif di Prodi Magister Pendidikan Biologi 



FKIP UNLAM hingga tahun 2030 adalah: 

1. Suasana akademik harus mampu menciptakan kondisi 

yang kodusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara 

dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun 

antara sesama dosen sehingga proses pembelajaran 

optimal sesuai visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai 

oleh prodi Magister Pendidikan Biologi. 

2. Semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-

prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi 

manajemen dan kurikulum) yang mendukung dan 

berkontribusi dalam proses pembelajaran berlangsung 

dalam sebuah suasana “feeling at home” 

3. Metoda yang digunakan untuk melihat gambaran atau 

untuk mengevaluasi suasana akademik yang kondusif 

adalah pengamatan terhadap suasana yang terjadi pada: 

interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap 

sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, 

keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler 

(termasuk penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstra-

kurikuler. 

4. Ukuran yang dipakai adalah etika-moral yang bertumpu 

pada hak dan kebutuhan orang lain, yaitu persoalan baik-

buruk, lurus-bengkok, benar-salah, penyimpangan ataupun 

pelanggaran. 

 

 Etika (kode etik) akademik dalam menciptakan suasana akademik 

yang kondusif di Prodi Magister Pendidikan Biologi FKIP 

UNLAM hingga tahun 2018 adalah: 

A. Kode-etik (etika) mahasiswa: 

1. Dalam lingkungan kampus: 

a) Tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu 



terhadap ketertiban, ketentraman, keamanan dan 

ketenangan kampus. 

b) Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga 

kebersihan dan tidak melakukan sesuatu yang merusak 

keindahan kampus. 

c) Tidak menyebarkan ideologi, paham dan aliran yang 

tidak sesuai dengan falsafah bangsa Pancasila dan 

Agama. 

d) Tidak melakukan pengedaran dan pemakaian narkoba 

dan sejenisnya di kampus, dan harus melaporkan 

tentang adanya peredaran dan pemakaian narkoba dan 

sejenisnya di kampus kepada pimpinan fakultas atau 

universitas. 

e) Tidak melakukan perjudian, minuman keras dan 

prostitusi. 

f) Tidak melakukan kegiatan partai politik dan organisasi 

sosial (termasuk LSM) serta organisasi kemahasiswaan 

ekstra universitas di kampus. 

2. Dalam ruang kuliah: 

a) Tidak terlambat datang ke dalam ruang kuliah dan 

harus mengikuti sampai selesai. 

b) Tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu 

ketertiban, ketentraman, keamanan, dan ketenangan 

ruang kuliah. 

c) Tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak 

kebersihan dan keindahan ruang kuliah. 

d) Membantu menyiapkan sarana perkuliahan (mikrofon, 

wireless, OHP, papan tulis yang bersih, kapur tulis, 

spidol, dll). 

e) Mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama 

uraian yang disampaikan dosen. 



f) Harus menyediakan literatur, buku dan alat tulis yang 

diperlukan. 

g) Harus bertanya mengenai materi kuliah yang belum 

dimengerti dengan baik. 

h) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 

dosen dengan sopan dan santun. 

i) Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen dengan 

sebaik-baiknya dan mengumpulkannya pada waktu 

yang ditentukan. 

j) Tidak merokok, makan dan minum selama perkuliahan. 

k) Tidak menggunakan HP dan alat elektronik lainnya 

selama perkuliahan, kecuali atas izin dosen yang 

mengajar. 

l) Harus mengindahkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan 

ujian atau evaluasi belajar mengajar. 

m)Tidak keluar ruangan sebelum minta izin kepada dosen 

yang bersangkutan. 

3. Dalam berbusana: 

a) Harus berbusana yang bersih, rapi, sopan dan serasi. 

b) Tidak memakai baju dan celana yang terlalu ketat, 

kedodoran dan seleweran. 

c) Tidak memakai pakaian yang robek. 

d) Tidak memakai busana model rok mini, baju mini dan 

you can see. 

e) Tidak memakai busana yang terbuat dari bahan yang 

tembus pandang atau terlalu tipis. 

f) Tidak memakai baju kaos oblong atau T.Shirt. 

g) Tidak memakai sandal, kelom (sandal berhak tinggi), 

selop dan sepatu terbuka. 

h) Tidak memakai topi dalam ruang kuliah. 

i) Tidak memakai busana model-model yang tidak pantas 



(seperti celana tiga perempat, pakai rumbai-rumbai dan 

segalanya). 

4. Dalam berdandan: 

a) Tidak memakai perhiasan gelang, kalung dan cincin 

emas yang berlebihan. 

b) Tidak memakai anting bagi pria. 

c) Rambut disisir rapi. 

d) Tidak memakai tato (permanen atau sementara). 

e) Dianjurkan bagi wanita untuk tidak membiarkan rambut 

yang panjang dibawah bahu tergerai (terurai), tapi harus 

diikat atau dianyam rapi. 

5. Dalam bertutur: 

a) Sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 

b) Tidak kasar dan berkonotasi negatif. 

c) Tidak menghina, melecehkan, dan menyinggung 

perasaan orang lain. 

d) Penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah tidak 

dominan. 

6. Dalam pergaulan dianjurkan: 

a) Tidak membedakan antara teman yang satu dengan 

yang lainnya. 

b) Tidak acuh tak acuh terhadap warga civitas akademika 

tapi hangat dan supel (luwes). 

c) Tolong menolong terhadap warga civitas akademika 

ataupun sesama, dan berterima kasih kepada orang yang 

memberikan pertolongan dalam bentuk apapun juga. 

d) Mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian 

apa yang dikatakan/disampaikan orang lain, dan tidak 

memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai. 

e) Ramah dan menghormati orang lain. 



f) Minta izin lebih dahulu (dengan kata-kata atau isyarat) 

jika lewat di depan orang lain. 

g) Membiasakan diri untuk mengucapkan kata 

“terimakasih” atas pertolongan yang diperoleh. 

7. Dalam berorganisasi: 

a) Mengetahui tentang keberadaan macam-macam 

organisasi kemahasiswaan ditingkat universitas maupun 

fakultas. 

b) Ikut berpartisipasi (aktif atau pasif) dalam pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. 

c) Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat antara 

sesama pengurus organisasi kemahasiswaan di dalam 

dan di luar perguruan tinggi. 

d) Harus menjalankan organisasi kemahasiswaan sesuai 

dengan AD/ART yang berlaku sesuai aturan dan 

kesepakatan yang dibuat bersama oleh pengurus dan 

atau anggota. 

e) Tidak menggunakan uang organisasi kemahasiswaan 

untuk hal-hal yang tidak jelas tujuannya ataupun boros, 

tetapi harus terarah dan efisien, serta mempertanggung 

jawabkannya (melapor) secara jujur dan transparan. 

f) Tidak menggunakan fasilitas dan uang organisaasi 

kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi atau 

golongan. 

g) Tidak melakukan sesuatu apapun yang mengatas 

namakan organisasi kemahasiswaan kecuali menurut 

mekanisme yang diatur dalam AD/ART organisasi 

kemahasiswaan. 

h) Harus terus menerus melakukan evaluasi dan 

pembenahan terhadap organisasi kemahasiswaan 

sehingga menjadi lebih baik atau mengalami kemajuan. 



i) Tidak menyusun dan melakukan kegiatan organisasi 

kemahasiswaan berbenturan dengan kegiatan akademik. 

j) Harus menjalin hubungan dan kerjasama yang baik 

dengan pimpinan fakultas maupun universitas. 

k) Harus selalu mengedepankan semangat persatuan dan 

kesatuan serta senantiasa menjaga citra almamater. 

8. Dalam berdiskusi: 

a) Harus bersikap ilmiah. 

b) Tidak terlambat datang ke tempat diskusi dan tidak 

pulang sebelum diskusi selesai dilaksanakan. 

c) Harus menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan dan 

ketenangan ditempat diskusi dilaksanakan. 

d) Harus mendengarkan dan menyimak dengan cermat 

terhadap hal yang disampaikan moderator, pemakalah, 

pembahas utama dan peserta diskusi lainnya. 

e) Harus bersikap aktif, dengan menyampaikan pendapat 

secara teratur dan terarah serta memperhatikan waktu 

yang tersedia. 

f) Dianjurkan membuat aturan diskusi dan mentaati aturan 

berdiskusi dengan sebaik-baiknya, termasuk tidak 

menggunakan HP dan alat komunikasi lainnya. 

g) Tidak melecehkan pendapat orang lain dan tidak apriori 

terhadap pendapat orang lain. 

h) Tidak mengklaim pendapat sendiri yang paling benar, 

pendapat orang lain yang salah. 

i) Dianjurkan tidak menolak ditunjuk menjadi moderator, 

pemasaran, pembahas dan tim perumus diskusi. 

j) Tidak menyampaikan pendapat dan kritik dengan 

bahasa yang kasar dan emosional. 

9. Dalam berkreasi: 

a) Harus merasa terpanggil untuk membuat suatu karya 



(dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian) yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan 

negara dengan semboyan “tidak ada yang besar tanpa 

dimulai dari yang kecil”. 

b) Nilai sebuah karya harus positif konstruktif yang dapat 

member dorongan ketaatan beragama, memberi 

landasan keikhlasan beribadah, menebarkan rasa cinta 

kasih sesama, kesejahteraan rakyat, perjuangan 

menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, 

mengumandangkan kebenaran dan keadilan, 

keselamatan dan kedamaian umat manusia dan 

kebaikan-kebaikan lainnya. 

c) Tidak menciptakan karya-karya yang negatif dan 

destruktif terhadap masyarakat, bangsa, Negara dan 

agama. 

10. Dalam berurusan di kantor: 

a) Tidak menunjukkan prilaku yang kurang pantas, tapi 

hormat, menghargai dan sopan santun terhadap 

karyawan. 

b) Tidak melakukan sesuatu yang menggangu terhadap 

ketertiban, ketentraman, keamanan dan ketenangan di 

ruang kantor. 

c) Tidak makan minum dan merokok dalam ruang kantor. 

d) Tidak melanggar tertib administrasi dan ketentuan yang 

berlaku. 

e) Tidak mengabaikan petunjuk yang disampaikan 

karyawan dalam melakukan sesuatu atau mendapatkan 

sesuatu. 

f) Tidak berurusan di luar jam kerja, kecuali karyawan 

bersedia melayani. 

B. Kode-etik (etika) dosen: 



1. Menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan 

bangsa, negara, dan pribadi (termasuk kesehatan dirinya) 

serta kewibawaan dan nama baik Universitas.  

2. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat 

dari pada kepentingan pribadi atau golongan. 

3. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota 

masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, 

bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, 

antara lain perbuatan plagiat. 

4. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran 

akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-

baiknya. 

5. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan 

menghargai pendapat orang lain. 

6. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta 

tidak menyalah gunakan jabatan. 

7. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang 

nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau 

tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan 

profesinya. 

8. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab 

ilmiah. 

9. Dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik tidak 

melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman 

sejawatnya. 

10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan 

berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat. 

11. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa. 

12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di 

Universitas. 

13. Dalam berbusana: 



a) Harus sopan dan disesuaikan dengan peran dan 

lingkungan dimana berada (dikantor dan di ruang 

kuliah mengenakan pakaian formal, di luar kelas 

sebagai utusan fakultas/universitas untuk menghadiri 

undangan resmi mengenakan pakaian formal dan 

disesuaiakan dengan syarat/permintaan pengundang, 

untuk acara yudisium sarjana mengenakan pakaian 

bebas rapi). Pakaian formal bagi dosen pria yang 

mencerminkan citra profesional dan modern adalah 

celana panjang dan kemeja berdasi dengan sepatu 

formal .Pakaian formal bagi dosen wanita yang 

mencerminkan citra wanita profesional dan modern 

adalah rok dan blouse (ditambah bleser jika 

memungkinkan) dengan sepatu formal. 

b) Harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya 

selama menjalankan tugas.  

c) Harus senantiasa menjaga personal hygiene untuk 

menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang 

dapat menggangu suasana kerja di kantor. 

14. Dalam memenuhi komitmen waktu: 

a) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu. 

b) Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama 

setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas 

pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan 

kalender akademik yang ditetapkan Universitas  

c) Tepat waktu dalam memulai dan mengakhiri tatap 

muka di kelas. 

d) Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan 

kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayan di 

luar acara tatap muka di kelas maupun dalam 

pembimbingan skripsi. 



e) Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk 

membicarakan bahan pelajaran.  

f) Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di 

muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas 

atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada 

mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar 

acara tatap muka di kelas maupun dalam 

pembimbingan skripsi. 

15. Dalam melaksanakan tugas pengajaran:  

a) Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai 

dosen) kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas adalah "Saudara atau adik". 

b) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa 

yang berkedudukan sama, tanpa memandang status 

sosial, agama, ras mahasiswa. 

c) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas 

maupun dalam ruang kantor.  

d) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai 

pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi 

mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas 

maupun ditempat lain. 

e) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan 

mahasiswa. 

f) Berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam 

mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk 

penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti 

yang telah disusun dalam silabus. 

g) Panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki 

kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, lingkungan,dan kesehatan. 

h) Bersikap responsif dan akomodatif terhadap 



perkembangan ipteks. 

i) Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan 

dan kesehatan lingkungan. 

j) Berbicara santun dan seperlunya, serta hemat dalam 

menggunakan telpon institusi, air, dan listrik. 

16. Dalam penelitian:  

a) Jujur, obyektif, dan memiliki komitmen yang tinggi, 

baik dalam melakukan penelitian, mulai dari 

merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan 

hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya 

ilmiah. 

b) Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari 

peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain. 

c) Menghargai hak cipta dan karya iptek orang lain. 

17.  Dalam pengabdian kepada masyarakat: 

a) Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat sebagai 

kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni bagi masyarakat. 

b) Menghormati dan memperlakukan khalayak 

sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat. 

c) Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, 

kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, 

berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan 

kepribadian yang luhur. 

d) Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, 

saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan 

kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan 

diri sendiri dan pihak lain. 

e) Memelihara kesetiakawanan atas prinsip silih asih, silih 

asah, dan silih asuh.  

C. Kode-etik (etika) tenaga kependidikan: 



1. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta 

kewibawaan dan nama baik Universitas. 

2. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat 

(mahasiswa) dari pada kepentingan pribadi atau golongan. 

Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta 

tidak menyalah gunakan jabatan. 

3. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang 

nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau 

tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan 

profesinya. 

4. Memperhatikan tugas, fungsi, batas kewenangan dan 

tanggung jawab yang diemban. 

5. Berpakaian sopan dan formal, disesuaikan dengan peran 

dan lingkungan dimana berada serta senantiasa selalu 

menjaga kebersihan dan kerapiannya selama menjalankan 

tugas. Pakaian formal bagi tenaga kependidikan adalah 

celana panjang/rok dan kemeja/blouse dengan sepatu 

formal. Pakaian pegawai di luar kantor dalam peran 

sebagai utusan fakultas untuk menghadiri undangan resmi 

adalah pakaian formal (PSH) atau disesuaikan dengan 

syarat/permintaan pengundang. 

6. Senantiasa selalu menjaga personal hygiene untuk 

menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang 

dapat menggangu suasana kerja di kantor. 

7. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota atau 

bagian dari civitas akademika yang luhur budi, jujur, 

bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari 

perbuatan tercela.  

8. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan 

menghargai pendapat orang lain. 

9. Selalu menjaga kesehatan pribadi, citra lingkungan civitas 



akademika (termasukpeduli terhadap kebersihan dan 

kesehatan lingkungan) dan professional dalam 

memberikan pelayanan pendidikan. 

10. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu (masuk 

kerja, pulang kerja dan memberikan layanan kepada 

pengguna jasa institusi tepat sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan). 

11. Memberitahukan sebelumnya untuk pembatalan komitmen 

waktu yang telah dijanjikan dalam memberikan layanan 

kepada mahasiswa. 

12. Tidak merokok dalam ruangan kelas dan ruangan kantor. 

13. Berbicara santun dan seperlunya, serta hemat dalam 

menggunakan telpon institusi, air, dan listrik. 

 

Hak dan kewajiban civitas akademika dalam menciptakan suasana 

akademik yang kondusif di Prodi Magister Pendidikan Biologi 

FKIP UNLAM hingga tahun 2018 adalah: 

A. Hak civitas akademika: 

1. Mahasiswa: 

a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung 

jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai 

dengan norma dan susila yang berlaku dalam 

lingkungan akademik. 

b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan 

bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, 

kegemaran dan kemampuan. 

c) Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka 

memperlancar proses belajar mengajar. 

d) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung 

jawab pada program studi yang diikutinya dalam 

menyelesaikan studinya. 



e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan 

program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. 

f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang 

ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

g) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h) Memanfaatkan sumberdaya universitas melalui 

perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus 

dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan 

bermasyarakat. 

i) Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi 

lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan 

mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi 

yang hendak dimasuki atau program studi yang 

bersangkutan memungkinkan. 

j) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa 

universitas. 

k) Memberikan pendapat, usul dan saran pada pemimpin 

universitas/fakultas/jurusan/prodi terutama berkaitan 

dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan 

melalui lembaga kemahasiswaan yang diakui di 

universitas. 

l) Mengajukan keberatan atas perlakuan yang 

dirasakannya kurang adil terhadap hak-haknya dimulai 

dari prodi/jurusan/fakultas sampai ketingkat universitas 

secara berjenjang. 

2. Dosen: 

a) Memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas kerja 

sesuai dengan kebutuhan tugas, kewajiban dan prosedur 

yang berlaku. 

b) Mengemukakan/menyalurkan pendapatnya sesuai 



dengan kebebasan akademik yang bertanggung jawab. 

c) Diangkat sebagai pimpinan di program studi, jurusan, 

fakultas atau universitas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

d) Mendapat pembinan dari dosen senior (untuk dosen 

yunior). 

3. Tenaga kependidikan (tenaga akademik): 

a) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan 

bertanggungjawab sesuai dengan norma-norma 

kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia 

dan peraturan yang berlaku. 

b) Berkarya dan berprestasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

c) Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan 

prodesinya. 

d) Memperoleh penghargaan bagi yang berprestasi dan 

berjasa terhadap institusi, atau untuk mendorong 

meningkatkan prestasi dan memupuk kesetiaan 

terhadap institusi. 

B. Kewajiban civitas akademika: 

1. Mahasiswa: 

a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan 

kecuali bagi mahasiswa yang diberi keringanan dari 

kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

c) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, 

ketertiban, dan keamanan. 

d) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 



kesenian. 

e) Menjaga kewibaan dan nama baik almamater. 

f) Menjunjung tinggi nilai kebudayaan nasional. 

g) Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya 

wajib dalam upacara wisuda. 

2. Dosen: 

a) Melaksanakan tugas mengajar (perkuliahan) sebagai 

tugas utama, melaksanakan penelitian dan melakukan 

pengabdian kepada masyarakat. 

b) Tugas pada butir “a” sekurang-kurangnya 12 SKS 

(setara 40,5 jam/minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 

SKS, yaitu antara lain tugas menguji dan membimbing 

skripsi, membuat bahan ajar, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

c) Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada 

mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti 

kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. 

Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci 

yang dibagi kan kepada mahasiswa pada saat tatap 

muka di minggu pertama semester tertentu. 

d) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar 

waktu tatap muka terjadwal di kelas. Pertemuan antara 

dosen dengan mahasiswa di luar waktu yang telah 

disediakan, dilaksanakan terlebih dahulu dengan 

pembuatan janji. 

e) Senantiasa melakukan up-dating materi kuliah dan 

sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di 

kelas, dalam rangka menyesuaikan tuntutan dunia yang 

senantiasa berubah dan berkembang. 

f) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal 

ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian 



berlangsung. 

g) Melakukan evaluasi pada akhir semester sebelum 

kuliah berakhir sebagai umpan balik yang formatnya 

ditentukan oleh fakultas/jurusan/prodi. 

h) Menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke 

bagian Biro Administrasi Akademik. 

i) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai 

perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa 

generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di 

masa yang akan datang. 

j) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan 

bidangnya. 

k) Memelihara prasarana, sarana, fasilitas kerja yang 

digunakannya. 

l) Membimbing dan memberi kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan 

mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

m)Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah 

pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri 

dan bertanggung jawab sesuai dengan penugasan 

fakultas/jurusan/prodi. 

n) Member contoh teladan sebagai pendidik yang 

bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berjiwa Pancasila. 

o) Meningkatkan integritas kepribadian yang luhur 

terbuka dan tanggap terhadap perubahan kemajuan 

IPTEK serta masalah yang dihadapi masyarakat, 

khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya. 



p) Meningkatkan kemampuan pelayanan profesi dengan 

jalan penelitian dan pengembangan profesionalnya 

dalam spektrum yang lebih luas dan merumuskan 

pendekatan penyelesaian berbagai masalah masyarakat 

dengan cara penalaran ilmiah. 

q) Dosen senior berkewajiban membina dosen yunior. 

r) Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang 

merupakan tugas dan tanggung jawabnya. 

s) Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan 

fakultas/jurusan/prodi setiap kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

termasuk dengan dana sendiri setiap semester. 

t) Kewenangan mengajar bagi dosen mengacu kepada 

peraturan yang berlaku. 

 

Sanksi kepada civitas akademika yang melanggar ketentuan dan 

kewajiban yang ditetapkan seperti tersebut di atas dalam 

menciptakan suasana akademik yang kondusif di Prodi Magister 

Pendidikan Biologi FKIP UNLAM hingga tahun 2018 adalah: 

A. Sanksi terhadap mahasiswa: 

1. Teguran secara lisan 

2. Teguran tertulis 

3. Pemberhentian sementara (skorsing) 

4. Pemberhentian permanen 

B. Sanksi Terhadap Dosen dan tenaga kependidikan (tenaga 

akademik): 

1. Teguran lisan 

2. Teguran tertulis 

3. Peringatan keras 

4. Penundaan kenaikkan gaji berkala 

5. Penundaan kenaikan pangkat 



6. Penundaan pangkat 

7. Pembebasan tugas 

8. Pemberhentian 

 

Budaya akademik dalam menciptakan suasana akademik yang 

kondusif di Prodi Magister Pendidikan Biologi FKIP UNLAM 

hingga tahun 2018 adalah: 

1. Menempatkan dosen bukan sebagai pemegang kebenaran 

mutlak yang dapat menihilkan pendapat mahasiswa secara 

semena-mena. 

2. Menempatkan mahasiswa sebagai sparring partner in 

progress dan secara bersama-sama diajak menemukan 

kebenaran ilmiah melalui sebuah proses pengkajian dan 

diskusi yang dilakukan secara terbuka. 

3. Menjunjung tinggi dan mengedepankan kebebasan akademik 

dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, kebenaran 

ilmiah, obyektivitas, dan keterbukaan. 

4. Membaca, meneliti, menulis dan mensosialisasikannya 

keberbagai forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, dll). 

 

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  

1. Terciptanya suasana akademik yang mampu menciptakan 

kondisi yang kodusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara 

dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun 

antara sesama dosen sehingga proses pembelajaran optimal 

sesuai visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh prodi 

Magister Pendidikan Biologi. 



2. Semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-

prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen 

dan kurikulum) mendukung dan berkontribusi dalam proses 

pembelajaran. 

3. Terlaksananya evaluasi suasana akademik yang kondusif 

pada: interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap 

sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, 

keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk 

penelitian) maupun ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. 

 

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. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 

tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 

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

Tentang Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program 

Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana d Perguruan Tinggi 

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

6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 



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

Tinggi 

8. Renstra Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 

2007-20011 

9. Renstra FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

Tahun 2007-20011 

10. Renstra dan Renops PS Magister Pendidikan Biologi 2011-

2014 

 

 


