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Pendahuluan
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
dengan luas laut mencapai 70% dari luas total wilayahnya. Dengan
letak geografis di antara dua benua dan dua samudra, serta transisi
garis Wallacea wilayah tropis, Indonesia mempunyai posisi geopolitik
strategis, yang dilimpahi potensi sumberdaya hayati dan non-hayati
kelautan yang besar dan beragam. Karena itu, potensi sektor kelautan
perlu dioptimalkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa, antara lain
melalui pengembangan pendidikan pada berbagai bidang dan tingkat,
salah satunya adalah pendidikan perikanan.
Perkembangan ekonomi dan globalisasi, jumlah penduduk
dan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan untuk
pemenuhan pangan dan gizi, menjaga kesehatan dan sebagai sumber
bahan baku industri menyebabkan tekanan dan pemanfaatan
sumberdaya perikanan akan lebih besar dan intensif di masa yang
akan datang. Oleh karena itu, perlu usaha budidaya dan pengelolaan
sumberdaya tersebut agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan. Hal ini menuntut ketersediaan teknologi, inovasi, dan
tersedianya ahli perikanan dan kelautan yang profesional, sehingga
diperlukan pendidikan tinggi setingkat master atau di atasnya untuk
menciptakan tenaga ahli tersebut.
Program Studi S2 Ilmu Perikanan UGM merupakan respon
dari kebutuhan pengembangan keilmuan dan upaya mendorong
kemajuan bangsa sebagai negara kepulauan (archipelagic state).
Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM mempunyai pengalaman
yang panjang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
tinggi perikanan yang didukung dengan fasilitas yang sangat memadai
(ruang kuliah, laboratorium, koneksi internet, online journal, dll).
Kurikulum program studi ini disusun dengan pendekatan
epistimologi, ontologi dan aksiologi berdasarkan kebutuhan
pengembangan keilmuan dengan berbagai standar kompetensi seperti
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berbagai tata
aturan dan kebijakan di tingkat universitas, nasional dan internasional.
Kurikulum yang disusun bertujuan untuk memperoleh lulusan yang
mampu bertindak sebagai perekayasa dan pengelola (manajer) secara
terintegrasi dan mempunyai visi ke depan dalam pengembangan

perikanan, berpola pikir dan bertindak ilmiah untuk mengembangkan
teknologi. Dilain sisi, kompetensi lulusan yang diharapkan adalah
mampu membuat perencanaan usaha perikanan dan penerapannya,
melaksanakan rencana menjadi tindakan yang nyata, pengembangan
dan inovasi teknologi dalam bidang perikanan serta melakukan evaluasi.

Mengapa PS S2 Ilmu Perikanan UGM?

(1) UGM merupakan universitas terkemuka di Indonesia dan dikenal
secara internasional; (2) UGM mempunyai pengalaman yang panjang
dalam penyelenggaraan program S1, S2, dan S3; (3) UGM mempunyai
fasilitas yang sangat memadai untuk penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengabdian serta fasilitas pendukungnya (health centre,
sport & fitness centre, appartment, asrama, guest house, pusat-pusat
studi, pusat-pusat informasi dll.); (4) Jurusan Perikanan, Fakultas
Pertanian UGM mempunyai pengalaman yang panjang (lebih dari 50
tahun) dalam pendidikan tinggi perikanan; (5) PS S2 Ilmu Perikanan
UGM memiliki tenaga pendidik yang merupakan alumni dari berbagai
perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ternama; (6) PS S2 Ilmu
Perikanan UGM mempunyai fasilitas yang memadai berupa ruang
kuliah yang nyaman, laboratorium, stasiun lapangan, koneksi internet,
perpustakaan dll.; (7) Jurusan Perikanan UGM mempunyai jaringan
kerjasama yang luas di tingkat kementerian, pemerintah daerah,
pusat/balai penelitian, lembaga internasional, universitas dalam
dan luar negeri, perusahaan swasta nasional dan organisasi profesi;
(8) Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM memiliki media publikasi
ilmiah dan seminar nasional/internasional yang diselenggarakan secara
berkesinambungan; (9) Jurusan Perikanan mempunyai penelitian dan
produk unggulan.

Mengapa Kuliah di Yogyakarta?

(1) Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya dengan
status keistimewaan yang memberikan suasana yang mendukung
dalam proses pembelajaran; (2) Yogyakarta dan UGM dikenal
secara internasional sehingga memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk berinteraksi dengan mahasiswa dari luar negeri;
(3) Yogyakarta merupakan “Indonesia Mini” sehingga memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan mahasiswa
dari berbagai daerah; (4) Biaya hidup di Kota Yogyakarta relatif murah;
(5) Yogyakarta mempunyai infrastruktur yang baik sehingga sangat
mudah dijangkau dari berbagai daerah di Indonesia baik dengan
pesawat, kereta, bus, travel dan moda angkutan yang lain.

Visi & Misi
Visi

Menjadi Program Studi pelopor di bidang perikanan yang unggul,
berkelas dunia, dan mengabdi kepada kepentingan bangsa dan
kemanusiaan berdasarkan Pancasila.

Misi

Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu perikanan yang
unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

Staf Pengajar
Pengajar Program Studi S2 Ilmu Perikanan UGM merupakan
alumni dari berbagai universitas ternama baik dari dalam maupun luar
negeri dengan bidang ilmu yang beragam sehingga dapat mendukung
penyelenggaraan perkualiahan maupun penelitian (Tabel 1).
Tabel 1. Staf Pengajar PS S2 Ilmu Perikanan UGM

Kurikulum & Mata Kuliah
Penyusunan kurikulum terutama berdasarkan pada Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Matakuliah terdiri atas matakuliah
wajib (12 SKS) (Tabel 2) dan matakuliah pilihan (14 SKS), seminar (2
SKS) dan tesis (8 SKS) sehingga berjumlah minimal 36 SKS. Matakuliah
pilihan dipilahkan berdasarkan minat studi, yaitu Budidaya Perikanan,
Manjemen Sumberdaya Perikanan dan Teknologi Hasil Perikanan (Tabel
3-5).
Tabel 2. Matakuliah Wajib, Seminar dan Tesis

Tabel 3. Matakuliah Pilihan Minat Studi Budidaya Perikanan

Tabel 4. Matakuliah Pilihan Minat Manajemen Sumberdaya Perikanan

Tabel 5. Matakuliah Pilihan Minat Teknologi Hasil Perikanan

Fasilitas Pembelajaran
Ruang kuliah menempati Gedung Terpadu Jurusan Perikanan
UGM dengan luas gedung mencapai 3000 m2. Seluruh ruang kuliah
dilengkapi dengan AC, proyektor permanen dan WiFi. Laboratorium
yang dapat digunakan untuk penelitian berada di berbagai lingkup
unit kerja, baik di Jurusan Perikanan, lingkup Fakultas Pertanian UGM
maupun lingkup Universitas Gadjah Mada. Dalam cakupan yang lebih
luas, Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian UGM juga mempunyai
kerjasama dengan instansi/lembaga di dalam dan luar negeri yang dapat
memberikan fasilitas laboratorium. Perpustakaan ada dibeberapa
unit kerja yaitu di Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian UGM dan
Perpustakaan Pusat UGM yang telah dilengkapi dengan online system
baik dalam sirkulasi buku maupun dalam penelusuran jurnal (online
journal). Ringkasan Fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 6.

Fasilitas dan kegiatan
di Jurusan Perikanan,
Fakultas Pertanian UGM

Tabel 6. Fasilitas Belajar di Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian UGM

Beberapa fasilitas dan kegiatan di Jurusan
Perikanan, Fakultas Pertanian UGM

Prosedur Pendaftaran
Syarat, prosedur dan jadwal pendaftaran dapat dilihat di
laman http://um.ugm.ac.id/v.2015/id_home.php?d=depan
Dengan semboyan Meliorating Fisheries Science and Innovation
for Sustainability kami siap mengantar mahasiswa S2 menjadi magister
yang kompeten dan dapat bersaing baik dalam tataran nasional
maupun internasional. Selamat bergabung dengan Program Studi S2
Ilmu Perikanan UGM untuk menciptakan generasi unggul dalam rangka
menyongsong masa depan yang gemilang.

