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Staf Pengajar

Jurusan Perikanan UGM sebagai pengelola Prodi THP 

memiliki 12 laboratorium dan 2 stasiun lapangan yang 

dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran. 

Laboratorium-laboratorium tersebut adalah Lab. 

Mikrobiologi Perikanan, Lab.  Teknologi Ikan,  Lab.   Pakan 

dan Nutrisi,  Lab. Ekologi Perairan, Lab. Manajemen 

Sumberdaya Perairan, Lab. Sosial Ekonomi Perikanan, Lab. 

Teknik Penangkapan Ikan Lab.  Hidrobiologi, Lab.  Genetika 

dan Pembenihan, Lab.  Akuakultur, Lab.  Hama dan Penyakit 

Ikan, Lab.  Riset, Stasiun Kolam Percobaan dan Stasiun 

Kolaborasi. Selain itu, mahasiswa dapat menggunakan 

fasilitas perpustakaan maupun jaringan internet yang 

terpasang pada setiap ruang kuliah atau hot spot yang ada 

untuk mencari referensi dan membuka wawasan keilmuan 

secara lebih luas

Sarana/ Fasilitas Pendukung

Sebagai sebuah negara kepulauan dengan 2/3 wilayah 

berupa lautan, ditambah ribuan danau, waduk dan sungai, 

serta perubahan orientasi pembangunan maritim, maka 

kebutuhan sarjana bidang perikanan/kelautan  akan 

semakin meningkat. Oleh karena itu, prospek dan peluang 

kerja sarjana perikanan sangat luas. Lulusan Prodi THP dapat 

bekerja sebagai tenaga ahli pada perusahaan swasta 

nasional dan asing bidang perikanan dan kelautan, staf dan 

peneliti pada lembaga pemerintah daerah maupun pusat 

(Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Riset dan 

Teknologi dan lainnya), ataupun tenaga edukasi (dosen, 

guru, tentor). Selain itu, seorang sarjana perikanan dapat 

mengembangkan bisnis di bidang perikanan.  

Prospek dan Peluang Kerja

Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP) merupakan 

salah satu program studi di Jurusan Perikanan Fakultas 

Pertanian UGM. Jurusan Perikanan didirikan pada 1963 

dengan nama Bagian Perikanan Fakultas Pertanian UGM. 

Seiring berjalannya waktu, nama Bagian Perikanan berubah 

menjadi Departemen Perikanan kemudian  pada tahun 1983 

berubah menjadi Jurusan Perikanan, dan diharapkan dapat 

berkembang menjadi fakultas pada masa mendatang. 

Dalam pengembangan keilmuan, Program studi Teknologi 

Hasil Perikanan telah melakukan berbagai kajian antara lain 

teknologi pengolahan ikan, seperti pengolah fish nuggets, 

kecap ikan, surimi, lele asap dan sebagainya, serta produksi 

pangan kesehatan yang berasal dari produk laut.

Sejarah singkat

Program studi Teknologi Hasil Perikanan mempunyai visi 

Menjadi program Studi  Teknologi Hasil Perikanan yang 

unggul, berkelas dunia, dan mengabdi kepada kepentingan 

bangsa dan kemanusiaan berdasarkan Pancasila.

Misi program studi Teknologi Hasil Perikanan adalah 

Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan 

ilmu dan teknologi hasil perikanan yang unggul dan 

bermanfaat bagi masyarakat.

Visi, Misi dan Tujuan

Menjadikan Program Studi Teknologi Hasil Perikanan yang 

unggul melalui: 

1. Pend id ikan  yang berkua l i tas  da lam rangka 

menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten yang 

dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. 

2. Penelitian untuk menghasilkan produk penelitian yang 

menjadi rujukan nasional dan internasional yang 

berwawasan lingkungan dan tanggap terhadap 

permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara berbasis 

pada nilai-nilai keunggulan lokal.

3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu 

mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

secara berkelanjutan. 

4. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan 

dengan para mitra

Kompetensi Utama

1. M e n g e t a h u i ,  m e m a h a m i ,  m e n e r a p k a n , 

mengembangkan, mengevaluasi dan menyebarluaskan 

IPTEKS di bidang pasca panen pengolahan hasil 

perikanan dengan konsep zero waste yang berwawasan 

lingkungan.

2. M a m p u  m e n g i d e n t i f i k a s i ,  m e n g a n a l i s i s , 

menginterpretasi dan menyelesaikan permasalahan di 

bidang pengolahan hasil perikanan

3. Merencanakan, menerapkan, mengembangkan,  dan 

mengevaluasi  industri dan bisnis pascapanen 

pengolahan hasil perikanan serta pemberdayaan 

masyarakat

4. Merencanakan, menerapkan, dan menyebarluaskan 

kaidah-kaidah sistem manajemen keamanan pangan 

dan mutu untuk menghasilkan produk perikanan 

berdaya saing tinggi.

Kompetensi Pendukung

1. Memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan dan 

teknologi  budidaya perikanan serta manajemen

2. sumberdaya perikanan dan kelautan 

3. Memahami hukum dan perundang-undangan yang 

terkait dengan industri perikanan dan kelautan.

4. Mampu mengelola sumberdaya perikanan secara lestari 

untuk kesejahteraan

5. rakyat.

6. Memahami isu-isu global tentang perdagangan hasil 

perikanan.
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