KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat-Nya,
sehingga Panduan Akademik

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas

Kedokteran Hewan Universitas Syiah (PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah) Kuala tahun akademik
2016/2017 edisi revisi (berdasarkan hasil evaluasi kurikulum 2016) dapat diterbitkan. Panduan ini
disusun sebagai pegangan bagi mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen dalam melaksanakan
proses belajar-mengajar pada PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.
Buku Panduan PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah Tahun Akademik 2016/2017 edisi revisi
menjelaskan tentang berbagai peraturan akademik, mata kuliah, dan silabus, termasuk staf pengajar.
Penyusunan Buku Panduan ini mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala, dan
peraturan pada Fakultas Kedokteran Hewan serta Program Pascasarjana Unsyiah. Penyusunan
Panduan Akademik ini dilakukan di bawah koordinasi Satuan Jaminan Mutu Program Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah) dan Tim Penjaminan Mutu Akademik PS S2 Kesmavet PPs
Unsyiah.
Panduan akademik ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang tujuan dan beban studi
serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program magister pada PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah. Kami
berusaha agar Panduan Akademik edisi revisi ini dapat memberikan informasi terkini, namun
demikian masih banyak kendala dalam penyusunannya. Untuk itu diharapkan adanya kritikan dan
saran demi penyempurnaannya dimasa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Panduan Akademik ini.
Banda Aceh, Agustus 2016
Koordinator Program studi S2
Kesmavet FKH Unsyiah

Dr. drh. Nurliana, M.Si.
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PENDAHULUAN
Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Unsyiah (PS S2
Kesmavet FKH Unsyiah) didirikan dalam upaya mencukupi tenaga magister dalam bidang
kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) yang dewasa ini masih sangat terbatas
jumlahnya. Di sisi lain kebutuhan tenaga ahli dalam bidang kesmavet sangat diperlukan
mengingat semakin seringnya muncul berbagai penyakit zoonosis di Indonesia ataupun di
Kawasan Asia.
Program Studi Magister (PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah) merupakan pendidikan
akademik berjenjang Strata dua (S-2) yang diselenggarakan sebagai konsekuensi dari sistem
pendidikan tinggi. PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah didirikan berdasarkan izin Direktorat
Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 2329/DT/2009
tanggal 7 Desember 2009. PS S2 Kesmavet telah terakreditasi dengan peringkat Akreditasi B
berdasarkan SK BAN PT Nomor 146/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 tanggal 23 Mei 2014
dengan nilai 320 dan berlaku sampai 23 Mei 2019. Gelar lulusan Prodi S2 Kesmavet PPs
Unsyiah adalah Magister Sains (disingkat M.Si).
Pengelolaan PS S2 Kesmavet di bawah koordinasi Fakutas Kedokteran Hewan,
Universitas

Syiah Kuala.

Penyelenggaraan akademik PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah

dilaksanakan sesuai Panduan Akademik Unsyiah dan Kurikulum PS S2 Kesmavet FKH
Unsyiah yang disusun pada saat penyusunan proposal untuk pengajuan program studi,
kemudian mengalami dua kali peninjauan kurikulum tahun 2014 dan 2016, menghasilkan
perubahan kurikulum dan telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 1716 Tahun 2014
tanggal 24 Desember 2014 serta tahun SK Rektor Nomor 1483 tahun 2016 tentang
penetapan kurikulum priode tahun 2016-2020. Pengembangan Kurikulum PS S2 Kesmavet
FKH Unsyiah disesuaikan dengan kemajuan dunia pendidikan tinggi dan sejalan dengan
perkembangan serta kemajuan IPTEK dan kebutuhan pasar akan tenaga magister khususnya
dalam bidang Kesmasvet. PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah terus mengantisipasi untuk
menyesuaikan kurikulumnya demi peningkatan program studi yang inovatif, mandiri dan
terkemukan dalam upaya menyelaraskan perkembangan IPTEK kesmavet secara regional
melalui perwujudan tridarma perguruan perguruan tinggi berbasis moral dan etika.
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VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN PS S2 KESMAVET

VISI
Menjadi Program studi yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia tenggara dalam
bidang Kesmavet berbasis Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2026.

MISI
Misi PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah adalah sebagai berikut;
1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang Kesmavet melalui penerapan
prinsip transparansi, partisipatif, efisien, dan produktif untuk menghasilkan lulusan
yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif di bidang Kesmavet untuk
mendukung pembangunan daerah dan nasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis permasalahan dalam
masyarakat.
Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama dengan pemerintah dan pihak

4.

swasta, nasional, dan internasional dalam rangka mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai oleh PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah:
1

a) Meningkatnya input mahasiswa berkualitas.
b) Meningkatnya manajemen sistem pembelajaran dan tata kelola.
c) Terciptanya lulusan dengan hard-skill dan soft-kill berkarakter dan berdaya
saing tinggi.
d) Meningkatnya akreditasi program studi.
e) Meningkatnya sarana prasarana penunjang pembelajaran.
f) Meningkatnya SDM dibidang Kesmavet.
g) Terselenggranya

proses

pendidikan

dan

pengajaran

dengan

mempertimbangkan kebutuhan market signal/ oriented.
a) Meningkatnya HaKI dan paten.
b) Meningkatnya publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
2

2

c) Pusat penelitian dan pengembangan Kesmavet dan bidang veteriner yang
relevan
d) Terciptanya peer-group penelitian untuk menghasilkan produk penelitian
yang dapat menunjang kesehatan pangan asal hewan.
e) Menghasilkan produk-produk akademik dalam bidang Kesmavet dan bidang
keilmuan lainnya.
f) Meningkatnya profesionalisme dan integritas tenaga peneliti.
g) Meningkatnya dukungan penelitian dalam mendapatkan dana internal dan
eksternal.
h) Terciptanya suasana akademik melalui pengembangan hasil penelitian di
forum nasional dan internasional.
i) Terimplementasinya hasil penelitian dalam buku ajar yang

digunakan

sebagai bahan perkuliahan
j) Terciptanya Pusat Studi Kesmavet.
3

a) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pemecahan masalah Kesmavet
untuk pembangunan nasional.
b) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pengetahuan masyarakat dalam
bidang Kesmavet (peningkatan teknologi fermentasi, meningkatkan berat
badan kambing, teknologi berbasis GCE (green, clean, etical).
c) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pemecahan masalah Kesmavet
untuk pembangunan nasional (kasus rabies, brucellosis, dan kematian sapi.

4

a) Meningkatnya kerjasama internasional dibidang Kesmavet.
b) Optimalisasi implementasi kerjasama yang telah dibangun.
c) Ekstensifikasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dari
dalam maupun luar negeri.
d) Meningkatkan pertemuan ilmiah tentang Kesmavet berskala internasional.

3

TUJUAN
Proses pendidikan di PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah bertujuan:
1.

Menjadi program studi yang bermutu di bidang kesehatan masyarakat veteriner
berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.

Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dalam
menyelesaikan

masalah-masalah

kekinian

dalam

masyarakat

dengan

mengedepankan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan kemanusiaan.
3.

Memberikan kontribusi dan pelayanan dalam bidang kesmavet kepada
stakeholders

4.

Menjadi mitra bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional dalam
bidang kesehatan masyarakat veteriner secara berkelanjutan (partner in
progress).

KOMPETENSI LULUSAN
Kompetensi utama
Kompetensi utama pada PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah mengacu pada standar, yaitu
1.

Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi
veteriner.

2.

Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit
strategis dan zoonosis, keamanan hayati (biosecurity-biosafety), serta pengendalian
lingkungan.

3.

Memiliki kemampuan pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu produk
hewan, mutu obat hewan dan bahan-bahan biologis termasuk pemakaian dan
peredarannya, serta pengukuran (assesment) dan penyeliaan kesejahteraan hewan.

4.

Memiliki

keterampilan

dalam

komunikasi

profesional

(professional

communication).
5.

Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis risiko, analisis ekonomi veteriner dan
jiwa kewirausahaan (entrepreunership).

4

Kompetensi Pendukung
Kompetensi Pendukung PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dan permintaan stakeholders
1.

Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk
peningkatan produktivitas kerja dalam bidang kesmavet.

2.

Mampu menggunakan metode kuantitatif yang tepat untuk menganalisis dan
mentransfer data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan
manajerial dalam bidang kesmavet.

3.

Mampu melaksanakan komunikasi ilmiah (science communication) dengan baik
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara lisan dan tertulis.

4.

Mampu menyajikan gagasan dan atau laporan pekerjaan secara lisan dan tertulis
dengan teknik presentasi yang efektif dan menarik.

Kompetensi Lainnya
Kompetensi lain yang ingin dicapai lulusan

Program Studi Magister Kesehatan

Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala adalah
meningkatnya personal skill berupa:
1.

Memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.

2.

Memiliki sikap inovatif, proaktif, dan bertanggung jawab.

3.

Memiliki kepribadian terbuka (open minded) dalam pengembangan keilmuan.

4.

Memiliki norma dan etika dalam menjalankan tugas.

5.

Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (masyarakat, bangsa, dan
negara).

STRUKTUR ORGANISASI
SUSUNAN TIM PENGELOLA PS S2 KESMAVET FKH UNSYIAH
Koordinator Program Studi

: Dr. drh. Nurliana, M.Si

Administrasi akademik

: Syahzevianda, SH
Apriyanti Syari Tanjung, SE.

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
Ketua

: Dr. drh Nurliana, M.Si.

Anggota

: Dr. drh. Rinidar, M.Kes.
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STAF PENGAJAR TETAP PS S2 KESMAVET FKH UNSYIAH
Staf pengajar yang mengampu mata kuliah tertera pada Tabel berikut:
No

Nama
Dosen

(1)

(2)

Nomor Induk
Dosen
Nasional**
(3)

Jabatan
Akademi
k
(5)

Gelar
Akademik
(6)

1

Sugito
***

00-1502-6103

Lektor
Kepala

drh, M.Si,
Dr.

2

Nurliana
***

00-1005-6902

Lektor
Kepala

drh, M.Si,
Dr.

3

Razali
***

00-0307-6801

Lektor
Kepala

drh, M.Si,
Dr.

4

Rinidar
***

00-0308-6502

Lektor

drh,
M.Kes, Dr.

5

Dasrul ***

00-1003-6502

Lektor

drh, M.Si,
Dr.

6

Yudha
Fahrimal
***

00-1908-6202

Lektor

drh.M.Sc.P
h.D.

7

Tongku
Nizwan
Siregar
***

00-0109-6903

Guru
Besar

Prof.Dr.
drh.MP.

8

Mahdi
Abrar
***

00-0407-6202

Lektor
Kepala

Dr.drh.M.S
c.

9

T. Fadrial
Karmil ***

00-2310-5802

Lektor
Kepala

Dr.drh.M.S
i.

10

Darmawi
***

00-2708-7001

Lektor

Dr.drh.M.S
i.

11

Mustafa
Sabri***

00-1004-6904

Lektor

Dr.drh.
M.P.

12

Muslim
Akmal ***

00-1606-7001

Lektor

Dr.drh.M.P
.

13

M. Hambal
***

00-2409-6504

Lektor
Kepala

Dr.drh.

14

Ummu
Balqis ***

00-1301-7001

Lektor

Dr.drh.M.S
i.

15

T. Reza
Ferasyi
***

00-2006-7207

Asisten
Ahli

drh.M.Sc.P
hD.

Pendidikan S1, S2,
S3 dan Asal PT
(7)

Bidang Keahlian
(8)

S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;
S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;
S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;
S1, Unsyiah,
S2, USU;
S3, USU;
S1, Unsyiah;
S2, UNAIR;
S3, UNAIR;
S1, Unsyiah;
S2, Washington
State University;
S3, James Cook
University;

S1KlinikVeteriner
S2, Sain Veteriner
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Kesmavet
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Kesmavet
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Biomedik
S3, Biomedik
S1, Klinik Veteriner
S2, Biol.Reproduksi
S3, Tek. Reproduksi

S1, Unsyiah;
S2, UGM;
S3, UB;

S1, Klinik Veteriner
S2, Sain Veteriner
S3,Ilmu Kedokteran

S1, Unsyiah;
S2, Oregon State
Univ.
S3, IPB
S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;
S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;
S1, Unsyiah;
S2, UGM;
S3, IPB;
S1, Unsyiah;
S2, UGM;
S3, UB;
S1, Unsyiah;
S3, FU, Berlin;
S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;
S1, Unsyiah;
S2,Utrech Univ.
S3, Univ. of

S1, Klinik Veteriner
S2, Parasitologi
S3, Parasitologi

S1, Klinik Veteriner
S2, Sain Veteriner
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Sain Veteriner
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Sain Veteriner
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Sain Veteriner
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Sain Veteriner
S3,Ilmu Kedokteran
S1, Klinik Veteriner
S3, Parasitologi

S1, Klinik Veteriner
S2, Sain Veteriner
S3, Sain Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2, Epidemiologi dan
Ekonomi Pertanian

6

Western
Australia;

16

Sri
Wahyuni
***

00-1911-6903

Asisten
Ahli

drh.MSi.D
r

S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;

17.

Hasanuddi
n
***

0014116002

Guru
Besar

Prof.Dr.Ir.
MS.

S1, Unsyiah;
S2, Unpad;
S3, Unpad;

18.

M. Agus
Nashri
Abdulah
***

0016087101

Lektor

Dr.Ir.M.Si.

S1, Unsyiah;
S2, IPB;
S3, IPB;

19.

M. Aman
Yaman
***

0020116302

Lektor

Dr.Ir.M.Sc
.

20.

Didi
Rachmadi
***

0029045602

Lektor

Dr. Ir. MP

21.

Yurliasni
***

0030046203

Lektor
Kepala

Dr. Ir.
MSc.

22.

Suhendrayatna
***

0001016704

Lektor

Dr.Ir.M.En
g

23.

Kartini
Eriani
***

0021047001

Lektor

Dr. SSi.,
M.Si.

24.

Zinatul
Hayati***

0005036404

Lektor
Kepala

Dr. dr.
M.Kes.,Sp,
M.Kk

25.

Al Azhar
***

26.

Cut Dahlia
Iskandar
***

27.

Farida
***

28.

Erwin

Lektor
Kepala

Drh.M.Kes
,PhD

Lektor

Dr.drh.M.S
c

0002036101

Lektor
Kepala

Drh,M.Si,P
hD

0027118401

Lektor

Dr.drh.M.S

0018026902

0008127503

S1, Unsyiah;
S2, Nagoya
University;
S3, Nagoya
University;
S1, Unsyiah;
S2 UGM
S3 IPB
S1, Unsyiah,
S2, University of
Wyoming,
S3, Universitas
Pajajaran,
S1, Unsyiah;
S2, Kagoshima
University;
S3, Kagoshima
University;
S1, Unsyiah,
S2, IPB
S3, IPB
S1, Unsyiah,
Sp, Unpad,
S2, Unpad,
S3, IPB
S1,Unsyiah
S2,UGM
S3, The
University of
Adelaide
S1,Unsyiah
S2, Georg August
Universitas Zu
Gottingen
S3, Hannover
Universitat
S1, Unsyiah
S2,IPB
S3, Universitas
Sains Malaysia
S1,Unsyiah

S3, Biologi
Reproduksi Hewan
S1, Klinik Veteriner
S2, Biologi
Reproduksi
S3, Biologi
Reproduksi
S1, Pertanian
S2, Hama dan
Penyakit Tumbuhan
S3, Ilmu Pertanian
S1, Peternakan
S2, Ilmu Ternak
S3, Ilmu Ternak

S1, Peternakan
S2, Ilmu Peternakan
S3, Ilmu Peternakan
S1, Peternakan
S2, Ilmu Ternak
S3, Ilmu Ternak
S1, Peternakan
S2, Gizi
S3, Ilmu Peternakan

S1, Kimia
S2, Teknik Kimia
S3, Teknik Kimia
S1, MIPA Biologi
S2, Biologi
S3, Biologi
S1, Dokter Umum
Sp, Mikrobiologi,
Biomedik
S2, Mikrobiologi
S3, Ilmu Kedokteran
S1, Klinik Veteriner
S2, Ilmu Kedokteran
Dasar
S3, Biologi
Molekuler
S1, Klinik Veteriner
S2,Pertanian Tropis
S3, Patologi
Veteriner
S1, Klinik Veteriner
S2,Sain Veteriner
S3,Sain Veteriner
S1,Sain Veteriner
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***

29.

M.
Hanafiah
***

0002036901

Kepala

c

Lektor
Kepala

Dr.drh.
M.P

30.

Muchlisin
***

0011097102

Guru
Besar

Prof.Dr.SP
i,M.Sc

31.

Samadi
***

0017076802

Guru
Besar

Prof.Dr.Ir.
M.Sc

32.

Rini Safitri
***

0025047002

Lektor
Kepala

Dr.S.Si.M.
Si

S2,UGM
S3,IPB
S1,Unsyiah
S2,UGM
S3,UGM
S1, Universitas
Riau
S2, Universitas
Sains Malaysia
S3, Universitas
Sains Malaysia
S1,Unsyiah
S2,The University
of Melbourne
Australia
S3, Georg August
Universitat Zu
Gottingen,Jerman
S1,Unsyiah
S2,ITB
S3,Universitas
Sains Malaysia

S2, Sain Veteriner
S3, Ilmu Biomedis
Hewan
S1,Klinik Veteriner
S2,Sain Veteriner
S3,Sain Veteriner
S1, Budidaya
Perairan
S2, Budidaya
Perairan
S3, Biologi Aquatik

S1, Peternakan
S2, Ilmu Ternak
S3, Ilmu Peternakan

S1,Fisika
S2,Fisika
S3,Fisika
S1, Ekonomi
Pertanian
S2, Ekonomi
Pertanian
S3,Ilmu Ekonomi

33.

Safrida
***

0028056803

Lektor
Kepala

Dr.Ir.M.Si

S1,Unsyiah
S2,IPB
S3,IPB

34.

Teuku
Zahrial
Helmi
***

0015077608

Lektor

Dr.drh.M.S
c

S1,Unsyiah
S2,UGM
S3,UGM

S1,Sains Veteriner
S2, Sains Veteriner
S3,Sains Veteriner

35.

Zurnila
Marli
Kesuma
***

Dr.S.Si,M.
Si

S1,ITS Surabaya
S2,ITS
S3, Prince of
Songkhla
University

S1, Statistika
S2, Statistika
S3,Epidemologi

0006036902

Lektor
Kepala

36

Juli Melia
***

0011017704

Asisten
Ahli

Dr.drh.MS
i

S1,Unsyiah
S2, IPB
S3,IPB
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Gholib
***

0021038207

Assisten
Ahli

Dr.SPt.,M.
Si

S1,IPB
S2,IPB
S3,IPB

S1, Sains Veteriner
S2, Biologi
Reproduksi
S3, Biologi
Reproduksi
S1,Teknologi
Produksi Ternak
S2, Biologi
Reproduksi
S3, Biologi
Reproduksi

SEKRETARIAT PROGRAM STUDI
Kegiatan administrasi akademik dan non-akademik PS S2 Kesmavet dilakukan
terpusat di PPs Unsyiah dan Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah.

Kegiatan

Administrasi PS S2 Kesmavet dilaksanakan di PPs Unsyiah pada Gedung Prof. Dr.
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Ibrahim Hasan lantai I, sedangkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di Fakultas
Kedokteran Hewan Unsyiah dan juga di Gedung D PPs Unsyiah. Alamat Sekretariat PS
S2 Kesmavet: Jln. Tengku Chik Pantee Kulu No.5, Darussalam-Banda Aceh #23111#,
email: pascakesmavet@gmail.com dan nomor HP /WA: 085217174471.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA
Ketua PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
Ketua PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah berwenang dan bertanggung jawab
mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan Program Studi mengelola aktivitas
akademik dan non akademik. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut Ketua
PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dibantu oleh tenaga administrasi akademik dan PBPP
serta Urusan Administrasi Umum dan Keuangan FKH Unsyiah.
Kegiatan pengelolaan prodi mencakup pemeliharaan dan pembaharuan sistem
informasi akademik, administrasi umum dan keuangan, pengaturan pemanfaatan dan
pemeliharaan gedung dan fasilitas kantor, serta membantu penataan administrasi PS S2
Kesmavet FKH Unsyiah.

Bagian Urusan Administrasi Umum dan Keuangan
Bagian Urusan Administrasi Umum dan Keuangan bertugas membantu Ketua
PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah serta berkoordinasikan dengan bagiana dministrasi
umum dan keuangan. Koordinasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi dan
Keuangan adalah dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu administrasi serta tata
kelola keuangan di PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah. Kegiatan yang dimaksud di atas
mencakup antara lain sistem keuangan, pelayanan administrasi umum, pemeliharaan
dan perawatan fasilitas kantor serta aset, pengembangan fasilitas pembelajaran, dan
membantu penataan administrasi PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.

Pegawai administrasi akademik
Pegawai administrasi akademik membantu koordinator program studi dalam
kegiatan operasional program studi (administrasi umum dan akademik) dan
bertanggung jawab kepada Dekan FKH Unsyiah.
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Tim Penjaminan Mutu Akademik PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
Pelaksanaan akademik prodi, PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dibantu juga oleh
Tim Penjaminan Mutu Akademik PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah yang bertugas
melakukan pengawasan mutu berkelanjutan berdasarkan monitoring dan evaluasi.

PERATURAN AKADEMIK
Peraturan akademik PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah disusun berpedoman pada
Peraturan Umum Akademik Unsyiah.
1. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PS S2 KESMAVET FKH
UNSYIAH
Sistem penyelenggaraan pendidikan PS

S2

Kesmavet FKH Unsyiah

menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang mengacu kepada Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 dan Sistem
Penyelengaraan Pendidikan PPs Unsyiah. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai
sistem penyelenggaraan pendidikan pada PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah.
1.1. Defenisi
1.1.1. Sistem Kredit Semester
Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan
program.
1.1.2. Semester
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau
kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3
minggu kegiatan penilaian.
1.1.3. Satuan Kredit Semester (sks)
Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan
terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui
kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum
atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam
kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
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1.2. Tujuan Penerapan Sistem Kredit Semester
1.2.1. Tujuan Umum
Tujuan umum penerapan sistem kredit di PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah adalah
agar PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah dapat lebih memenuhi tuntutan
pembangunan, karena dengan sistem ini dimungkinkan penyajian program
pendidikan yang beraneka ragam dan luwes, sehingga membuka kemungkinan
lebih luas kepada mahasiswa untuk menuju suatu jenjang profesi tertentu yang
dituntut oleh pembangunan.
1.2.2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penerapan sistem kredit semester adalah sebagai berikut:
1.2.2.1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH
Unsyiah yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam
waktu yang sudah ditetapkan.
1.2.2.2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Proram Studi
Kesmavet FKH Unsyiah agar dapat mengambil mata kuliah

yang sesuai

konsentrasi, bakat dan kemampuannya.
1.2.2.3. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output
jamak dapat dilaksanakan.
1.2.2.4. Mempermudah penyesuian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan
perkembangan ilmu dan tekhnologi yang sangat pesat dewasa ini.
1.2.2.5. Memberikan kemudahan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa PS
S2 Kesmavet FKH Unsyiah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
1.2.3. Ciri-Ciri
Ciri-ciri sistem kredit adalah sebagai berikut:
1.2.3.1. Sistem kredit tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
1.2.3.2. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak harus sama.
1.2.3.3. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar
besarnya usaha untuk menyelesaikan

tugas-tugas yang dinyatakan dalam

program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.
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1.3. NILAI SATUAN KREDIT SEMESTER (sks)
Nilai Satuan Kredit Semester (sks) meliputi beban kegiatan perkuliahan,
seminar, praktikum, penelitian, dan penulisan tesis. Nilai kredit satu SKS masingmasing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Nilai SKS untuk Perkuliahan
Untuk perkuliahan, nilai satu sks ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama
satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan perminggu sebagai
berikut:
1.3.1.1.

Mahasiswa

1.3.1.1.1. Lima puluh (50) menit acara tatap muka dengan tenaga
pengajar secara terjadwal, dalam bentuk kuliah.
1.3.1.1.2. Enam puluh (60) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan
studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan
misalnya dalam bentuk membuat

oleh tenaga pengajar,

pekerjaan rumah atau menyelesaikan

soal-soal.
1.3.1.1.3.

Enam puluh (60) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan
yang

harus

mendalami,

dilakukan

oleh

mempersiapkan

mahasiswa

secara

atau menyelesaikan

mandiri
suatu

untuk
rujukan

(referensi).
1.3.1.2.

Dosen

1.3.1.2.1. Lima puluh (50) menit acara tatap muka dengan mahasiswa terjadwal.
1.3.1.2.2. Enam puluh (60) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik
terstruktur.
1.3.1.2.3. Enam puluh (60) menit pengembangan materi kuliah.

1.3.2. Nilai sks untuk seminar
Pada seminar nilai satu sks sama dengan acara 50 menit tatap muka perminggu
selama satu semester. Nilai SKS untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan dan
sejenisnya:
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1.3.2.1. Praktikum di laboratorium
Praktikum di laboratorium, nilai satu SKS adalah beban tugas

di

laboratorium sebanyak 2 jam perminggu dan minimal dilaksanakan 8 kali
pertemuan dalam satu semester.
1.3.2.2. Penelitian dan Tesis
Pelaksanaan penelitian, penyusunan tesis nilai satu SKS adalah beban tugas
sebanyak 3 sampai 4 jam

sehari

selama satu bulan, dimana satu bulan

dianggap setara dengan 22 hari kerja.

2. BEBAN STUDI DAN MASA STUDI
Beban studi mahasiswa pada PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah untuk semester
ganjil

tahun pertama diberikan sebesar beban SKS yang tersedia pada semester

tersebut. Untuk semester berikutnya, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib,
minat, dan pilihan sesuai dengan mata kuliah yang dibuka pada masing-masing
semester.
Beban studi dan masa studi pada PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah adalah sebagai
berikut: beban studi minimum program magister adalah 36 (tiga puluh enam) SKS dan
maksimum 42 (empat puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk empat semester dan
dapat ditempuh dalam waktu tiga semester dengan masa penyelesaian maksimum 8
(delapan) semester termasuk penyusunan tesis.

3. KALENDER AKADEMIK
Satu tahun pendidikan terdiri dari 2 semester, termasuk ujian tengah semester
(mid-term test) dan ujian akhir semester (final test) pada masing masing semester.
Kalender Akademik pada PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah mengikuti Kalender
Akademik yang diterbitkan FKH Unsyiah.

4. PENERIMAAN MAHASISWA
Penerimaan mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah memiliki persyaratan,
prosedur permohonan, dan proses seleksi seperti di jelaskan berikut ini adapun
persyaratan untuk mahasiswa di atur tersendiri oleh PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.
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4.1. Persyaratan
Calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
jika memenuhi persyaratan berikut:
4.1.1 Memiliki ijazah sarjana yang telah dilegalisasi dalam salah satu cabang ilmu
pengetahuan dari:
a. Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi minimal B;
b. Perguruan Tingi Swasta terakreidtasi minimal B dan telah lulus ujian negara;
c. Perguruan Tingi Luar Negeri yang ijazahnya telah diakreditasi oleh
Kemenristek DIKTI, yang setara dengan ijazah sarjana. Bagi mahasiswa
asing ditambah dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang diakui (lulus
tes Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia [UKBI]) serta mendapatkan izin
belajar dari Kemenristek DIKTI.
4.1.2 Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia baku.
4.1.3 Memiliki kemampuan berbahasa Inggris relatif baik, terutama membaca dan
menulis.
4.1.4 Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
4.1.5 Lulus dalam seleksi masuk dan lulus ujian wawancara.

4.2. Prosedur Permohonan
Pendaftaran calon mahasiswa baru PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dilakukan
secara online melalui website www.SPMBpps.unsyiah.ac.id dengan prosedur sebagai
berikut:
4.2.1. Pembayaran biaya pendaftaran pada Bank Mandiri No. Rek: 158-000-141-0737,
an. PPs Unsyiah.
4.2.2. Pendaftatran secara online pada www.SPMBpps.unsyiah.ac.id.
4.2.3. Penyerahan formulir pendaftaran beserta kelengkapan lainnya di Biro Akademik
Unsyiah:
1. Slip Bank pembayaran biaya pendaftaran;
2. Ijazah sarjana yang telah dilegalisir bagi calon mahasiswa program magister.
3. Transkrip nilai yang telah dilegalisir;
4. Rekomendasi dari 2 (dua) orang senior atau pakar yang cukup mengenal
kemampuan calon mahasiswa di bidang ilmunya;
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5. Surat kesanggupan biaya studi disertai materai 6000 ;
6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. Pasfoto warna terakhir ukuran 1x1,5 cm, 3x4 cm,4x6 cm masing-masing 3
(tiga) lembar;
8. Surat izin atasan dari instansi/lembaga bagi calon mahasiswa yang sudah
bekerja
9. Surat izin dari orang tua atau wali.

4.3. Seleksi
Seleksi dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu administrasi dan seleksi akademik.
Setelah lulus seleksi administrasi, calon mahasiswa mengikuti seleksi akademik.
Kelulusan hasil seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unsyiah. Calon
mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
diharuskan melakukan registrasi administrasi ulang ke PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.

5. PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
a. Biaya pendidikan untuk semester baru, harus dibayarkan pada awal semester
sebelum mahasiswa melakukan tahapan registrasi selanjutnya. Bukti pembayaran
SPP dan biaya lainnya diperlukan untuk proses registrasi.
b. Biaya pendidikan dibayar per semester.
c. Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan sesuai dengan Keputusan
Rektor Unsyiah.

6. REGISTRASI MAHASISWA
Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal
semester yang mencakup proses:
a. Registrasi administrasi.
b. Registrasi akademik.
Keseluruhan proses ini harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah
ditentukan dalam kalender akademik.
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6.1. Registrasi administrasi
Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester
untuk memperoleh status aktif pada semester tersebut. Registrasi dapat dilakukan
setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang ditetapkan.
6.1.1. Tujuan registrasi admininstrasi :
a.

Menerima bukti pembayaran biaya pendidikan.

b.

Memberikan status

aktif pada mahasiswa

sehingga mahasiswa

berhak

menggunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran di Unsyiah.
c.

Menghimpun data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan
perencanaan dan evaluasi PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.

6.1.2 Registrasi administrasi terdiri dari:
6.1.2.1 Registrasi administrasi mahasiswa baru
Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi, diharuskan mendaftarkan diri untuk
memperoleh status sebagai mahasiswa Magister Unsyiah. Syarat-syarat registrasi
administrasi mahasiswa baru adalah:
a.

Setiap mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk melakukan registrasi
administrasi pada PS S2 Kesmavet, kemudian PS S2 Kesmavet meneruskan ke ke
Biro Akademik Unsyiah.

b.

Mahasiswa baru menyerahkan tanda bukti registrasi (slip biaya pembangunan, slip
SPP).

c.

Menyerahkan surat izin belajar dari DIKTI dan persayaratan Unsyiah lainnya bagi
warga negara asing.

d.

Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas tidak dapat
diterima sebagai mahasiswa Magister Unsyiah, walaupun sudah dinyatakan lulus
seleksi penerimaan mahasiswa baru.

6.1.2.2 Registrasi administrasi mahasiswa lama
Registrasi administrasi terhadap mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan
pelunasan biaya pendidikan melalui Bank yang ditunjuk.
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6.2. Registrasi akademik
Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk
memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi
akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan kegiatan registrasi administrasi.
6.2.1. Bahan yang diperlukan untuk registrasi akademik
1. Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Kartu Hasil Studi (KHS).
3. Jadwal Kuliah.
6.2.2. Kegiatan dalam registrasi akademik
1. Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah
ditetapkan dalam kalender akademik, mahasiswa menentukan rencana studi
dengan memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut.
2. Pemilihan mata kuliah yang terdapat dalam panduan akademik sesuai dengan
semester dilakukan mahasiswa dibawah persetujuan ketua program studi. Mata
kuliah yang dipilih dicantumkan dalam KRS (Kartu Rencana Studi).
3. Mahasiswa yang telah memiliki Komisi Pembimbing, pemilihan mata kuliah
dan penandatanganan KRS dilakukan oleh Dosen wali/Koordinator Prodi.

6.3. Sanksi tidak melakukan Registrasi
1. Mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan dalam kalender akademik, diharuskan mengambil cuti
akademik (non aktif).
2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa
mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut non aktif, namun tetap
diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturutturut dianggap mengundurkan dari PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.

6.4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
1.

KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan segala biaya
registrasi.

2.

KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa Program Magister Unsyiah.
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3.

KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di Unsyiah.

4.

KTM diterbitkan oleh Unsyiah.

7. PERKULIAHAN
Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun rencana studi di dalam KRS dengan
mengisi mata kuliah secara online melalui web krspps.unsyiah.ac.id yang berisi semua
mata kuliah yang akan ditempuhnya untuk satu semester. KRS hanya boleh diisi setelah
mahasiswa membayar SPP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PS S2 Kesmavet
FKH Unsyiah dan melakukan registrasi/pendaftaran ulang online di TIK Unsyiah. KRS
tersebut disetujui oleh Ketua PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah sebagai dosen wali
sementara secara online melalui web siakadpps.unsyiah.ac.id. Pembatalan keikutsertaan
dalam kuliah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PS S2 Kesmavet FKH
Unsyiah.
Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang diedarkan pada setiap
kuliah. Perkuliahan yang mengajar menandatangani daftar hadir pada lembaran yang
sama. Dosen minimal hadir tatap muka 75 % dari seluruh pertemuan, mata kuliah yang
tidak mencukupi 75% tatap muka dianggap tidak memenuhi syarat untuk dilakukan
ujian akhir semester. Mahasiswa hanya diperkenankan mengikuti ujian akhir semester
(UAS) apabila telah mengikuti kuliah minimal 75% dari tatap muka untuk masing
masing mata kuliah. Apabila syarat minimal kehadiran kuliah ini tidak dipenuhi, maka
mahasiswa dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester
(UAS).

8. EVALUASI HASIL STUDI
8.1. Tujuan evaluasi hasil studi:
1. Menilai pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap bahan yang
disampaikan dalam suatu mata kuliah.
2. Mengelompokkan hasil evaluasi studi mahasiswa dalam beberapa golongan
berdasarkan kemampuannya, yaitu: golongan istimewa (nilai A), golongan
sangat baik (nilai AB), golongan baik (nilai B), golongan sedang (nilai BC),
golongan cukup (nilai C), golongan kurang (nilai D), golongan sangat kurang
(nilai E), dan Tunda (T).
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8.2. Tata Cara Penilaian
1. Komponen penilaian terdiri dari kehadiran, kuis (kalau dilaksanakan), tugas, ujian
tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan ujian praktikum, jika
praktikum merupakan bagian dari matakuliah yang bersangkutan.
2. Cara penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas,
seminar, penulisan karya tulis ilmiah ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk
ujian tersebut.
3. Pada Sistem Kredit Semester (SKS) tidak ada ujian ulangan.
4. Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti UTS dan
UAS, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat
diberikan ujian susulan yang dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah tanggal
ujian sebenarnya (dengan memberikan bukti dan keterangan tertulis terkait
dengan ketidakhadiran pada saat ujian dilaksanakan secara terjadwal). Sebelum
mengikuti ujian susulan mahasiswa tersebut diberi nilai ”T” (tunda) pada daftar
peserta

dan Nilai Akhir (DPNA). Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian

susulan diberikan nilai ”E” (tidak lulus).
5. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus hadir kuliah ≥
75% dari jumlah kali tatap muka minimal untuk masing masing mata kuliah.
6. Ujian akhir semester (UAS) untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika
dosen memberi kuliah < 75% dari jumlah kali tatap muka minimal untuk masing
masing mata kuliah dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan
nilai B
7. Dosen yang tidak memenuhi syarat minimum mengajar untuk suatu mata kuliah
tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah
tersebut, dan tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya.

8.3. Konversi Nilai
Nilai akhir suatu mata kuliah berupa angka, yang dikonversikan dengan cara
tertentu ke dalam bentuk huruf. Nilai akhir setiap mata kuliah, merupakan indikator
dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar
penilaian terhadap semua ujian yang diadakan pada setiap semester.
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Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala 0-100) diubah ke dalam
bentuk huruf dengan berpedoman kepada metode PAP (Penialian Acuan
Patokan).
2. Pemilihan varian yang digunakan sangat tergantung kepada sifat atau kedudukan
mata kuliah dalam paket kurikulum dan kondisi hasil ujian. Pemilihan salah satu
diantara kedua metode ini untuk masing-masing mata kuliah diserahkan sepenuhnya
kepada pertimbangan PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.
3. Rentang nilai PAP sebagai berikut:
Tingkat Kompetensi Tinggi
(Varian II)
A ≥ 87
78 ≤ AB < 87
69 ≤ B < 78
60 ≤ BC< 69
51 ≤ C < 60
41 ≤ D < 51
E < 41
8.4. Penyerahan Hasil Penilaian
Penyerahan hasil penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah dicetak sebelum ujian
akhir semester dimulai. DPNA ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti
keikutsertaan ujian.
2. Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan nilai-nilai mahasiswa pada DPNA dan
menyerahkannya kepada sekretaris PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah paling lambat 7
(tujuh) hari setelah ujian dilaksanakan. DPNA diserahkan bersama dengan Daftar
Peserta Kuliah (DPK).
3. Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum menyerahkan DPNA
dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengajukan keberatan atas
nilai yang diberikan dalam waktu 1 (satu) minggu hari kerja setelah pengumuman
dikeluarkan.
4.
Komponen-komponen nilai pada DPNA
beserta nilai akhir yang sudah
dikonversikan harus diisikan seluruhnya sesuai dengan penilaian yang dilakukan
oleh dosen.
5. Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan maka
semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan
nilai B
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6. Dosen yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak berhak mendapatkan
surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut dan tidak diberikan tugas
mengajar pada semester berikutnya.
8. 5. Indeks Prestasi Mahasiswa
Keberhasilan studi dinyatakan berdasarkan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS)
dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS dan IPK dilakukan dengan
mengkonversikan nilai yang berbentuk huruf ke dalam bentuk nilai dengan bobot
sebagai berikut: A = 4; B+ = 3,5; B = 3; C+ = 2,5; C = 2; D = 1; dan E = 0;
Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK adalah sebagai berikut:
Indeks Prestasi Semester (IPS) :

IPK =

 KtN
 kt

dimana:
Kt = Beban kredit (dalam satuan SKS) dari setiap mata kuliah telah diambil sejak
semester I.
N = Bobot nilai setiap mata kuliah diperoleh dari setiap mata kuliah sejak
semester I.

9. TESIS PS S2 KESMAVET FKH UNSYIAH
Tesis adalah karya tulis ilmiah yang harus dibuat oleh mahasiswa PS S2
Kesmavet FKH Unsyiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister.
9.1. Ketentuan Tesis PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
9.1.1. Tesis PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah merupakan pernyataan atau kesimpulan
teoritis atas pertanyaan penelitian tentang fenomena kesehatan masyarakat yang
terkait dalam bidang veteriner yang diajukan serta ditunjang oleh argumentasi
ilmiah dan referensi-referensi secara ilmiah.
9.1.2. Bobot tesis dihitung berdasarkan nilai kredit semester yang setara dengan 6 SKS.
9.2.

Tahapan Tesis PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah

9.2.1. Tesis harus mengikuti tahapan sebagai berikut:
a. Penentuan topik tesis
b. Penyusunan/Penyerahan usulan/proposal penelitian (Proposal Tesis I)
c. Rapat komisi
d. Seminar usulan/proposal penelitian/pelaksanaan tesis (Proposal Tesis II)
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e. Penelitian Tesis (pelaksanaan tesis lanjutan, kemajuan publikasi I
f. Melaksanakan seminar (seminar hasil penelitian dan kemajuan publikasi II)
g. Penulisan tesis (Sidang tesis dan penyerahan tesis)
9.2.2. Tesis ini dibimbing oleh komisi pembimbing dan kemampuan mahasiswa
menguasai tesisnya diuji oleh tim dosen penguji.
9.2.3. Tesis harus dibuat berdasarkan format sesuai Panduan Penulisan Proposal
Penelitian dan Tesis yang ditetapkan oleh PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.
9.3. Cakupan dalam tesis PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
Tesis yang diajukan oleh mahasiswa PS S2 Kesmavet FKHUnsyiah harus
mencakup antara lain:
1. Relevan dengan bidang kajian yang dipilih selama mengikuti perkuliahan.
2. Bermanfaat bagi pengembangan/aplikasi suatu teori baru dalam bidang kesmavet
3. Dapat bersifat umum/sudah pernah dibahas, namun memiliki alasan kuat/
kekhususan untuk dibahas ulang
4. Merupakan penjelasan/sebab dari fenomena kesmavet lainnya, atau merupakan
akibat dari fenomena kesmavet lainnya.
9.4. Persyaratan Tesis PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
Pelaksanaan Tesis yang diajukan oleh mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
2. Persyaratan akademik mencakup:
a. Telah memiliki komisi pembimbing;
b. Telah mengikuti rapat komisi pembimbingan tesis
c. Telah memiliki proposal penelitian dan telah disampaikan
pada seminar proposal penelitian (kolokium).
d. Telah lulus seluruh mata kuliah pada semester I dan
memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) pada semester I minimal 3.25.
d. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah telah menyelesaikan
seluruh kewajiban administrasi keuangan pada semester sedang berjalan;
3. Masa penulisan tesis dilakukan maksimum selama 4 semester, terhitung sejak
usulan proposal tesis disahkan oleh Ketua Program Studi.
9.5. Komisi Pembimbing dan penguji Tesis PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
Beberapa ketentuan terkait dengan komisi pembimbing:
a. Komisi Pembimbing adalah tenaga akademik yang bertanggung jawab
membimbing tesis.
b. Bimbingan tesis merupakan proses konsultasi atau diskusi antara pembimbing
dan mahasiswa magister. Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling banyak dua
tenaga akademik, salah satu diantaranya berstatus sebagai Ketua Komisi
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Pembimbing (tenaga akademik tetap FKH Universitas Syiah Kuala) dan satu
orang tenaga akademik lainnya sebagai Anggota Komisi Pembimbing.
c. Anggota Komisi Pembimbing adalah dosen tetap atau berasal dari dosen tidak
tetap dari luar Unsyiah ataupun tenaga akademik yang sangat diperlukan
keahliannya berasal dari luar Unsyiah. Tenaga akademik berasal dari luar
Unsyiah ini, hanya dapat dibayar untuk honor pembimbingan tesisnya.
d. Komisi penguji tesis adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab
melakukan pengujian tesis mahasiswa magister.
e. Komisi penguji yang ditunjuk oleh Koordinator Prodi adalah dosen tetap
Unsyiah atau tidak tetap.
9.5.1. Tugas Komisi Pembimbing
Tugas komisi pembimbing adalah (a) mengarahkan pemilihan mata kuliah yang
diambil mahasiswa, (b) membimbing perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan
artikel jurnal dan naskah tesis, dan (c) memberikan penilaian pada usulan
penelitian/kolokium (seminar usulan penelitian), pelaksanaan penelitian, seminar hasil
penelitian, penulisan dan ujian tesis, (d) menghadiri ujian usulan penelitian, seminar
hasil penelitian, dan ujian tesis mahasiswa yang dibimbing, (e) Bekerja sama dengan
pembimbing lainnya (Anggota Komisi Pembimbing) untuk menentukan spesifikasi tesis
yang akan dibimbing.
9.5.2. Prosedur Pembentukan Komisi Pembimbing
Pada akhir semester kedua komisi pembimbing hendaknya sudah terbentuk
dengan tata cara sebagai berikut:
a. Setiap mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah diharuskan mengajukan
topik penelitian dan calon komisi pembimbing dengan mengisi formulir
Usulan Topik dan Calon Komisi Pembimbing. Usulan ini ditujukan kepada
Ketua PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dengan mencantumkan judul rencana
penelitian/judul tentatif tesis dan calon komisi pembimbing yang terdiri dari
tiga topik judul tentatif dan empat calon ketua dan anggota komisi
pembimbing.
b. Pengusulan nama-nama calon pembimbing ini dilakukan pada akhir semester
satu, setelah mahasiswa tatap muka minimal 3 kali pada pertemuan
perkuliahan atau konsultasi dengan dosen yang akan ditunjuk.
c. Berdasarkan data pada butir (a), Ketua PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
menyelenggarakan rapat koordinasi (rapat komisi) dengan Tim Penjaminan
Mutu Akademik prodi dan ditetapkan komisi pembimbing yang diusulkan
mahasiswa.
d. Hasil keputusan rapat penunjukkan komisi pembimbing tersebut pada butir (c)
oleh Koordinator PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dikeluarkan Surat Penetapan
Komisi Pembimbing. Surat
Penetapan komisi pembimbing ini akan
diteruskan
kepada Dekan FKH Unsyiah untuk pengesahan komisi
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pembimbing oleh SK Rektor.
e. Dekan FKH Unsyiah menyampaikan permohonan SK pengesahan susunan
Komisi Pembimbing sesuai dengan Surat Penetapan Rektor Unsyiah.
9.5.3. Syarat Pembimbing PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah
Syarat dosen pembimbing adalah sebagai berikut :
1. Pembimbing adalah dosen tetap/tidak tetap di Program Studi S2 Kesmavet atau
dari luar PS S2 Kesmavet dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagai
Ketua Komisi Pembimbing. Anggota komisi pembimbing adalah dosen tetap di
Program Studi S2 Kesmavet atau dari luar PS S2 Kesmavet dalam lingkungan
Universitas Syiah Kuala atau dosen tidak tetap/di luar Universitas Syiah kuala
ditunjuk atas dasar keahliannya/kepakarannya
2. Kualifikasi akademis Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing minimal harus
bergelar Doktor (Dr.)
3. Bidang keahlian pembimbing disesuaikan area kajian penelitian dosen
bersangkutan yang selama ini (setelah S2/S3) dilakukannya dan atau
berdasarkan penetapan keahlian pada penetapan Jenjang Jabatan Akademik
terakhir.
4. Ketua komisi dan anggota pembimbing diharuskan mengisi formulir kesediaan
menjadi ketua dan anggota komisi pembimbing
5. Anggota Komisi Pembimbing yang berasal dari dosen di luar Fakultas
Kedokteran Hewan Unsyiah ataupun tenaga akademik yang berasal dari luar
Unsyiah dilengkapi dengan curriculum vitae (CV).
9.5.4. Perubahan Dosen Pembimbing
Jika karena sesuatu hal perlu diadakan perubahan komisi pembimbing, mahasiswa
yang bersangkutan harus mengusulkan komisi pembimbing yang baru dengan mengisi
formulir usulan perubahan komisi pembimbing dengan persetujuan Koordinator PS S2
Kesmavet FKH Unsyiah untuk disampaikan kepada Dekan FKH Unsyiah untuk
mendapat persetujuan.
9.6. Prosedur Pembimbingan Tesis PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
Pembimbingan tesis dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah nama dosen
pembimbing ditentukan secara resmi. Adapun prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa
sebagai berikut:
- Menemui dosen pembimbing yang sudah ditentukan.
- Menanyakan waktu/jadwal bimbingan kepada dosen pembimbing (untuk
masing-masing pembimbing).
- Melaksanakan masa bimbingan secara rutin, sesuai kesepakatan dengan dosen
yang bersangkutan.
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Jumlah maksimal pertemuan pembimbingan adalah 16 kali untuk masingmasing pembimbing. Pembimbingan minimal dilakukan sebanyak 8 kali dengan
Ketua Pembimbing, dan 8 kali dengan Anggota Pembimbing. Sisanya dapat
ditentukan oleh mahasiswa sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
Membawa Buku Bimbingan (Log Book) dan Laporan Progress Penelitian tesis
yang merupakan alat monitoring untuk memantau kemajuan proses belajar dan
penyusunan tesis. Buku bimbingan akan menjadi salah satu rujukan bila terjadi
masalah dalam penyelesaian studi dan penyusunan tesis bagi mahasiswa yang
bersangkutan. Buku bimbingan selalu dibawa pada saat berkonsultasi dengan
pembimbing dan dosen pembimbing harus menandatangani dan menulis catatan
penting dalam buku tersebut. Buku bimbingan tersebut harus dilaporkan oleh
mahasiswa ke sekretariat program studi setiap bulan selama masa pelaksanaan
tesis.

9.7. Jangka Waktu Pembimbingan Tesis
1. Jangka waktu maksimal bimbingan tesis untuk koreksi oleh komisi pembimbing
adalah 3 (tiga) bulan semenjak diserahkan oleh mahasiswa.
2. Apabila lewat dari masa waktu tersebut, Ketua Program Studi dan Mahasiswa
yang bersangkutan berhak menyampaikan keberatan-keberatan secara tertulis
kepada Wakil dekan I Unsyiah.
3. Apabila lewat dari masa waktu tersebut, Wakil Dekan I FKH Unsyiah berhak
mengirimkan surat teguran kepada komisi pembimbing bersangkutan.
4. Apabila setelah masa waktu 4 (empat) bulan sejak tesis diserahkan belum juga
diproses oleh komisi pembimbing bersangkutan, maka Dekan FKH Unsyiah
berhak memberhentikan dan mengganti komisi pembimbing.
9.8. Rapat Komisi Pembimbing
Rapat Komisi Pembimbing dilaksanakan maksimal dua kali yang dilaksanakan
oleh PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah. Di luar jadwal tersebut dikelola sendiri oleh
Komisi Pembimbing dan mahasiswa. Rapat Komisi Pembimbing paling lambat
dilaksanakan satu minggu sebelum kolokium dan satu minggu sebelum seminar hasil.
10. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI
Mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dinyatakan telah menyelesaikan
studi pada program magister jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah mengumpulkan beban kredit minimum yang ditetapkan oleh PS S2
Kesmavet PPs Unsyiah berdasarkan kurikulum di PS S2 Kesmavet PPs Unsyiah
dalam masa studi maksimal 10 semester, termasuk penyelesaian tesis, namun
tidak termasuk masa cuti akademik (non aktif).
b. IPK ≥ 3,0.
c. Memiliki nilai C maksimum 1 mata kuliah dari total mata kuliah yang telah
diselesaikan.
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d. Tidak ada nilai D dan E.
e. Telah menyelesaikan tesis dan telah mempublikasikan artikelilmiah pada jurnal
nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan
diberhentikan sebagai mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah oleh Rektor Unsyiah
setelah mempertimbangkan usulan Ketua PS S2 Kesmavet yang disampaikan melalui
Dekan FKH Unsyiah.
11. MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN MUTASI MAHASISWA
PS S2 KESMAVET PPS UNSYIAH
Meninggalkan kegiatan akademik dan mutasi mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH
Unsyiah merujuk kepada Buku Panduan Akademik Unsyiah, yaitu :
11.1 Meninggalkan Kegiatan Akademik
(1) Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan
dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu
semester tertentu.
(2) Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin (cuti
akademik/non aktif).
(3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan tidak mengajukan
cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.
(4) Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka
semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan
dalam masa studi keseluruhan.
(5) Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan keuangan,
namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang
telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
11.1.1. Cuti akademik
Cuti Akademik adalah kegiatan dimana mahasiswa tidak aktif (non aktif) untuk
melakukan kegiatan akademik yang mendapat izin dari PS S2 Kesmavet
setelah diteruskan ke FKH Unsyiah.
11.1.2. Persyaratan pengajuan cuti akademik :
1. Cuti akademik tidak bisa diajukan pada semester 1, kecuali ada hal-hal
tertentu yang tidak dapat mengikuti kuliah karena sakit sehingg memerlukan
istirahat total dengan menyampaikan surat secara tertulis dan melampirkan
surat keterangan dokter serta hasil pemeriksaan laboratorium)
2. Cuti akademik maksimum dua semester selama masa studi yang telah
ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan
masa studi.
3. Pengajuan cuti akademik disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan
dalam kalender akademik
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4. Pengajuan cuti akademik hanya dapat disetujui dua kali dalam masa studi
dan hanya diperkenankan sampai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan
dalam kalender akademik.
5. Mengisi form pengajuan permohonan cuti yang disediakan oleh PS S2
Kesmavet.
6. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan
mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan
menerima beasiswa/ikatan dinas.
7. Dekan KFH Unsyiah mengeluarkan izin tertulis (dengan tembusan
disampaikan kepada Rektor) setelah mempertimbangkan permohonan
tertulis dari mahasiswa, dan pendapat Koordinator PS S2 Kesmavet FKH
Unsyiah. Koordinator PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah berhak menolak
permohonan cuti akademik. Ketua PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
melaporkan kepada Rektor mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk
pendataan.
8. Surat permohonan cuti dilengkapi dengan foto kopi KTM, foto kopi KHS
terakhir, surat bebas laboratorium dan bebas pustaka.
9. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan
universitas/negara atas izin Rektor Unsyiah terpaksa meninggalkan kegiatan
akademik maksimum sampai batas masa perubahan KRS, dapat
dipertimbangkan oleh Dekan FKH Unsyiah, sebagai mengikuti kegiatan
akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk
melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang
bersangkutan dianggap cuti akademik.
11.2. Mutasi Mahasiswa
(1) Perpindahan dari perguruan tinggi lain ke Unsyiah
a. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dilakukan
pada awal semester tahun akademik berjalan.
b. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat
dipertimbangkan untuk diterima di PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah yang
berasal dari program studi yang sama, dengan memperhatikan kesetaraan
akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.
c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan
akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal.
Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang waktu
maksimum bagi penyelesaian studi.
d. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop out)
dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 3,0.
e. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa Unsyiah
diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan FKH Unsyiah.
f. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan
dalam masa studi lanjutan di FKH Unsyiah.
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g. Prosedur perpindahan:
(i) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor
Unsyiah dan menyampaikan tembusan kepada Dekan FKH Unsyiah
yang dituju dengan melampirkan:
• Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan
perguruan tinggi asal.
• Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal.
• Fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki.
• Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
(ii) Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor
meminta pertimbangan Dekan FKH Unsyiah.
(iii) Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor Unsyiah, mahasiswa
yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat
keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan
ijazah terakhir yang asli.
(iv) Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh program studi
yang kemudian diteruskan kepada FKH-Unsyiah dan kemudian
diserahkan kepada Biro Administrasi Akademik (BAA) Unsyiah.
(v) Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang
dikenakan kepada lulusan ujian masuk PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
pada tahun akademik yang berjalan.
(vi) Ketentuan khusus
Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada
PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah, kecuali mata kuliah yang telah lulus
(minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit
dilakukan oleh PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.
(2) Perpindahan dari Unsyiah ke perguruan tinggi lain
a. Perpindahan mahasiswa PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dapat dilakukan di
awal setiap semester.
b. Prosedur perpindahan:
(i) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan
FKH Unsyiah dengan mengetahui Ketua PS S2 Kesmavet FKH
Unsyiah.
(ii) Dekan FKH Unsyiah meneruskan permohonan pindah ke Rektor
Unsyiah.
(iii) Rektor menetapkan persetujuan pindah dari Unsyiah.
c. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah dari Rektor
Unsyiah, tidak dibenarkan lagi mengajukan permohonan masuk kembali ke
PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah.
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12. KECURANGAN AKADEMIK DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA
12.1 Kecurangan akademik
Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa
mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai
mahasiswa.
(1) Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
(2) Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.
(3) Melakukan pemalsuan data akademik.
Bentuk hukuman diputuskan oleh Dekan FKH Unsyiah beserta Ketua PS S2
Kesmavet FKH Unsyiah dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk
kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan
pembelaannya.
12.2 Pemberhentian mahasiswa
(1) Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
a. Permintaan sendiri.
b. Tidak memenuhi persyaratan akademik.
c. Melanggar ketentuan Universitas.
(2) Pemberhentian mahasiwa ditetapkan melalui Keputusan Rektor Unsyiah.
(3) Mahasiswa yang telah diberhentikan dari PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah
karena tidak memenuhi persyaratan akademik dan/atau karena melanggar
ketentuan universitas tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam
lingkungan Unsyiah.
13. YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH
13.1 Yudisium
(1) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian PS S2
Kesmavet FKH Unsyiah akan diberikan predikat yudisium pujian, sangat
memuaskan, dan memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat Kelulusan
Pujian
Sangat Memuaskan
Memuaskan

Ketentuan
Masa Studi
IPK
Maksimum
3,71 – 4,00
5 Semester
3,41 – 3,70
10 Semester
2,75 – 3,40
10 Semester

(2) Pemberian predikat yudisium pujian program
persyaratan sebagai berikut ini:
a. Tidak pernah mengulang mata kuliah
b. Tidak ada nilai D
c. Tidak pernah cuti akademik

magister

terpenuhinya
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(3) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari
saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian tesis.
(4) Mahasiswa yang akan diyudisium disyaratkan:
a. Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari tesis sudah
diterima untuk dipublikasi diutamakan pada jurnal nasional
terakreditasi/tidak terakreditasi untuk mahasiswa program magister.
b. Menyerahkan nilai UEPT ≥ 477 yang masih berlaku dari lembaga Bahasa
Unsyiah.
13.2 Wisuda
(1) Para lulusan Unsyiah berhak untuk mengikuti upacara wisuda.
(2) Upacara wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun akademik, yaitu
tiap bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
(3) Dekan FKH Unsyiah melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama
lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 hari kerja sebelum pelaksanaan
upacara wisuda.
13.3. Ijazah
(1) Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa
yang telah menyelesaikan pendidikan pada PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah dan
mendapatkan gelar akademik Magister Sains atau disingkat M.Si.
(2) Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan FKH Unsyiah.
(3) Apabila ijazah asli hilang atau rusak Unsyiah dapat mengeluarkan ijazah
pengganti.
(4) Ijazah diterbitkan 4 kali setahun, yaitu tiap hari kerja pertama awal bulan
Februari, Mei, Agustus dan November.
(5) Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.
(6) Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah upacara
wisuda.
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BAB IV. KURIKULUM
Kurikulum pada PS S2 Kesmavet dijalankan berdasarkan sistem kredit semester
(SKS) dan dilaksanakan dalam 3 sampai dengan 4 semester dengan total kredit yang
harus ditempuh 36-42 SKS sesuai dengan SK Rektor Unsyiah: No. 1483 tahun 2016.
Mata kuliah yang tersedia bersifat wajib dan pilihan. Jumlah dan komposisi mata kuliah
wajib dan pilihan pada semester ganjil dan genap adalah sebagai berikut:
Semester Kode MK
PPs 601
PPs 603
KMV 601
KMV 603
I

Mata Kuliah
Metode Penelitian
Statistika
Zoonosis
Epidemiologi
Bioteknologi dan Imunologi
KMV 605
Diagnostik
Kesehatan Masyarakat
KMV 607
Veteriner
KMV P01
Proposal Tesis
disesuaikan Pilihan Semester Ganjil (I)

SKS
2
2
2
3
3
2

Kategori
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

1
2
17

Wajib
Pilihan

Semester Kode MK
Mata Kuliah
KMV 602
Biologi Molekuler
KMV 604 Gangguan Reproduksi Hewan
KMV 606 Higiene Pangan Asal Hewan
KMV 608
Mekanisme Infeksi
II
KMV P02
Kolokium
disesuaikan Pilihan Semester Genap (II)
disesuaikan Pilihan Semester Genap (III)

SKS
3
2
3
2
1
2
2
15

Kategori

Semester Kode MK

Mata Kuliah

SKS

KMV P03

Penulisan Karya Ilmiah

2

Kategori
Wajib

disesuaikan
Total

Pilihan Semester Ganjil (IV)

2
4

Pilihan

Mata Kuliah
Tesis

SKS
6
42

Kategori
Wajib

III

Semester Kode MK
KMV PA2
IV
Total

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
Pilihan
Pilihan
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Mata kuliah pilihan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
SEMESTER 1
Kode Mata
No.
Nama Mata Kuliah
Kuliah
Mikrobiologi Dan Keamanan
1
KMV609
Pangan Asal Hewan
2
KMV611
Kehalalan Pangan Asal Hewan
Mikrobiologi Kesehatan
3
KMV613
Masyarakat
Kesehatan Dan Toksikologi
4
KMV615
Lingkungan
SEMESTER 2
Kode Mata
No.
Nama Mata Kuliah
Kuliah
1
KMV610
Pengaturan Bidang Kesmavet
Kebencanaan Dan
2
KMV612
Penanggulangan Zoonosis
Pengendalian Dan
3
KMV614
Penanggulangan Penyakit
Hewan
4
KMV616
Ekonomi Veteriner
5
KMV618
Penyakit Hewan Akuatik
Manajemen Dan Teknologi
6
KMV620
Reproduksi Hewan
SEMESTER 3
S
Kode Mata
No.
Nama Mata Kuliah
K
Kuliah
S
Pengembangan Produksi
1
KMV701
2
Ternak
2
KMV703
Ekologi Parasit
2
Teknologi Penanganan
3
KMV705
2
Hasil Ternak

SKS

Kategori

2

Pilihan

2

Pilihan

2

Pilihan

2

Pilihan

SKS

Kategori

2

Pilihan

2

Pilihan

2

Pilihan

2
2

Pilihan
Pilihan

2

Pilihan

Kategori
Pilihan
Pilihan
Pilihan

Sebelum perkuliahan dimulai, kepada mahasiswa baru akan dilaksanakan
program perkuliahan singkat (48 jam) berupa kegiatan matrikulasi. Kegiatan ini
merupakan kegiatan pembelajaran awal untuk memenuhi kekurangan atau kesenjangan
dalam pengetahuan dan keterampilan yang menjadi entry behavior/intake yang
diperlukan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada jenjang magister.
Kegiatan matrikulasi pada PS S2 Kesmavet FKH Unsyiah menitikberatkan pada materi
pengetahuan dasar terutama tentang metode ilmiah dan penelitian tesis.
Pemilihan materi ini didasarkan adanya himbauan agar calon mahasiswa
program Magister memiliki sinopsis tentang penelitian yang akan dilakukan nantinya.
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Diharapkan dengan adanya kegiatan matrikulasi ini mahasiswa lebih dapat memahami
pengetahuan dasar tentang kesmavet dan menyusun sinopsis dan atau draft proposal
penelitian tesisnya.

DESKRIPSI SETIAP MATA KULIAH
Tabel 1. Deskripsi Mata Kuliah Wajib
KODE
No
Mata Kuliah
DESKRIPSI MK
MK
Mata Kuliah Metodologi Penelitian
dan Rancangan Percobaan
Metode
PPs
1
membahas tentang ruang lingkup
Penelitian
601
penelitian, etika penelitian dan
rancangan percobaan.

2

3

4

Statistik

Zoonosis

Epidemiologi

KOMPETE
NSI

2

PPs
603

Mata kuliah ini membahas tentang
karakteristik penelitian, jenis-jenis
penelitian, jenis-jenis data, jenisjenis rancangan percobaan dan
analisis statistik, dan metodologi
penelitian klinis, statistika penelitian
observasial dan validitas kuesioner.

2

KMV
601

Membahas tentang penyakitpenyakit yang dapat menular dari
hewan ke manusia atau sebaliknya,
faktor-faktor penyebab zoonosis,
pathogenesis, epidemiologi,
pencehgahan dan pengendalian
zoonosis Dibahas zoonosis yang
disebabkan oleh bakteri, virus,
parasit, rickettsia, dan prion

2

KMV
603

Membahas konsep epidemiologi
serta sebab akibat kejadian penyakit,
teknik epidemiologi dalam upaya
investigasi, pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan
penyakit, menjelaskan cara
pelaporan kejadian penyakit

3
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KODE
MK

DESKRIPSI MK

KOMPETE
NSI

5

Bioteknologi
dan Imunologi
Diagnostik

KMV
605

Bioteknologi dan Imunologi
Diagnostik ini membahas tentang
konteks bioteknologi yang
berhubungan dengan diagnostik
molekuler dan seluler penyakit pada
hewan. Secara terinci mata kuliah ini
membahas tetang prinsip-prinsip
utama dalam bioteknologi, teknologi
DNA Rekombinan, bioteknologi
vaksin, teknik kultur jaringan in-vitro
sel hewan, dan teknik porduksi
antibodi monoklonal. Selain itu
membahas juga tentang uji-uji
imunologi yang berdasarkan
interaksi antara antibodi dan antigen
untuk menentukan kehadiran
antibodi atau antigen pada suatu
sampel tubuh hewan, baik yang
disebabkan bakteri, virus, parasit,
dan jamur dengan teknik diagnostik
terkini, antara lain:
immunohistokimia, ELISA, PCR;
dan diagnosis cepat (rapid
detection).

3

6

Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

KMV
607

Membahas tentang prinsip-prinsip
dasar kesmas dan kesmavet, factorfaktor yang terkait, permasalahn dan
penanggulangan

2

No

Mata Kuliah
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No

7

Mata Kuliah

Proposal Tesis

8

Biologi
Molekuler

9

Gangguan
Reproduksi
Hewan

KODE
MK

DESKRIPSI MK

KOMPETE
NSI

KMV
P01

Membahas tentang pemilihan
topik/judul penelitian tesis; penulisan
pendahuluan, latar belakang masalah,
batasan, tujuan, manfaat penelitian,
dan perumusan hipotesis penelitian;
tinjauan pustaka (teknik membuat
kutipan) termasuk ; alur pemikiran
penelitian; metodologi; penentuan
populasi & sampel atau subyek dan
obyek penelitian; desain dan metode
penelitian; pelaksanaan penelitian;
pencarian dan penulisan pustaka.

1

KMV
602

Membahas pengertian biologi
molekuler, perkembangan biologi
molekuler, prinsip-prinsip utama
dalam biologi molekuler, dan
peranan biologi molekuler dalam
kehidupan manusia serta membahas
tentang PCR dan manfaatnya dalam
bioteknologi. Pokok bahasan
diantaranya: sintesis protein dan
regulasi ekspresi gen pada sel
eukariot dan prokariot, analisis genetik,
organisasi genom, replikasi,
transkripsi, translasi, dan genetik
engenering.

3

KMV
604

Membahas tentang penanganan
gangguan reproduksi dan aplikasi
teknologi repro duksi, diagnosis dan
terapi infertilitas pada hewan terkait
dengan produksi hewan.

2
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No

10

11

Mata Kuliah

Higiene
Pangan Asal
Hewan

Mekanisme
Infeksi

KODE
MK

DESKRIPSI MK

KOMPETE
NSI

KMV
606

Membahas tentang proses
penyediaan bahan pangan asal hewan
secara higienispenanganan bahan
pangan asal hewan dan produkproduk bahan pangan asal hewan
secara higienis sejak pengolahan,
penyimpanan, distribusi dan
pemasaran serta membahas factorfaktor yang mempengaruhi kualitas
bahan pangan asal hewan dan
produknya.

3

KMV
608

Membahas tentang pemahaman dan
penggunaan paradigma dan konsep
mekanisme infeksi dan penyakit,
antara lain: pemahaman tentang
hubungan host-mikroba-lingkungan,
mekanisme infeksi dengan berbagai
jenis dan tipe agen penyebab
penyakit, mekanisme infeksi sel
inang (patogenitas mikroba) dan
berbagai faktor yang terlibat dalam
proses infeksi mikroorganisme.

2

12

Kolokium

KMV
P02

13

Penulisan
Karya Ilmiah

KMV
P03

Mata kuliah ini membahas tentang
penyusunan makalah seminar
proposal penelitian, tata cara
penyusunan/penulisan proposal tesis
dan tata cara pemaparan materi serta
point-point penilaiannya. Pada akhir
kegiatan mahasiswa mampu
menyajikan data hasil penelitian
tesisnya dalam sebuah forum berupa
seminar.
Membahas tentang prinsip karya
ilmiah khususnya karya ilmiah hasil
penelitian untuk dipublikasi pada
jurnal ataupun proseding.
Pembahasan juga termasuk

1

2
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No

KODE
MK

Mata Kuliah

DESKRIPSI MK

KOMPETE
NSI

didalamnya kode etik karya ilmiah,
konsep plagiarisme dan keaslian ide
suatu karya ilmiah serta etika
kliarens. Mahasiswa diwaajibkan
membuat framework karya ilmiah
yang sistematis sesuai dengan topik
dan minat masing-masing mahasiswa
dan siap untuk dipublikasi pada
jurnal nasional.
14

KMV
PA2

Tesis

Tugas akhir mahasiswa

2

Deskripsi Mata Kuliah Pilihan
Tabel 2. Deskripsi Mata Kuliah Pilihan
Status
MK

Pilihan
Ganjil

Mata Kuliah

Mikrobiologi
dan keamanan
Pangan Asal
Hewan

KOD
E
MK

DESKRIPSI MK

SK
S

KMV
609

Membahas tentang miroorganisme yang lazim
terdapat dalam bahan pangan asal hewan
(daging, susu, telur dan haisl perairan) serta
produk-produknya. Membahas penggolongan
mikroorganisme, sifat-sifatnya dan kepentingan
dalam bahan pangan asal hewan dan produknya.
Membahas jenis, sifat dan mekanisme
kerusakan pangan asal hewan yang disebabkan
oleh mikroorganisme terutama dalam prose
penanganan, pengolahan, penyimpanan,
distribusi serta metode penanggulangan untuk
meningkatkan keamanan dan mutu panagn asal
hewan dan produknya. Membahas pemanfaatan
mikroorganisme dalam meningkatkan kualitas
nutrisi bahan pangan asal hewan serta teknikteknik deteksi kerusakan bahan pangan asal
hewan dan produknya serta produksi racun oleh
mikroorganisme.
Membahas tentang berbagai aspek yang
mempengaruhi keamanan pangan asal hewan
mulai produksi hingga dikonsumsi, serta
uapaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin
keamanan pangan : berbagai bahaya yang
mengancam keamanan. Penerapan HACCP,
best practice, assessment keamanan pangan,
risk analisis, SPS, system monitoring dan

2
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Status
MK

Mata Kuliah

KOD
E
MK

SK
S

DESKRIPSI MK
pengawasa
Masalah keamanan pangan ditinjau tiga bahaya
yaitu biologi, kimia dan fisik. Secara umum
akan dibahas factor-faktor agen biologi , kimia
dan fisik menjadi berbahaya, dan berada dalam
bangan asal hewan, mekanisme pathogenesis,
cara penyebaran, cara deteksi dari dalam bahan
pangan asal hewan, studi epidemiologis kasuskasus keracunan makanan, toksikologinya dan
cara pengendaliannya

Pilihan
Ganjil

Kehalalan
Pangan Asal
Hewan

KMV
611

Pilihan
Ganjil

Mikrobiologi
Kesehatan
Masyarakat

KMV
613

Pilihan
Ganjil

Kesehatan dan
Toksikologi
Lingkungan

KMV
615

Pilihan
Ganjil

Pengembangan
Produksi Ternak

KMV
701

Membahas tentang proses penyediaaan bahan
pangan asal hewan (BPAH) secara halal, factorfaktor yang mempengaruhi kehalalan bahan
pangan asal hewan dan produknya. Membahas
keberadaan bahan-bahan yang tidak halal dalam
BPAH.
Membahas topik-topik mikrobiologi yang lebih
spesifik dan berkaitan dengan Kesehatan
Masyarakat. Topik yang dibahas menyangkut
tentang Mikrobiologi Lingkungan
(Environmental Microbiology) dan
Mikrobiologi Aplikasi (Applied Microbiology).
Dalam Environmental Microbiology akan
dipelajari tentang Mikrobiologi Udara,
Mikrobiologi Tanah dan Mikrobiologi Air.
Dalam Applied Microbiology akan dipelajari
tentang Mikrobiologi Makanan, Pencegahan
Transmisi Penyakit, Mikrobiologi sebagai
Makanan dan Produksi Makanan, Mikrobiologi
Industri dan Farmasi serta Mikrobiologi
Limbah.
Menguasai pengetahuan kesehatan lingkungan
dan melakukan analisis faktor risiko toksikologi
lingkungan untuk mengendalikan dan
minimalkan kerusakan lingkungan
Membahas topik-topik berkaitan dengan
berbagai usaha guna mecapai produksi yang
optimum dalam suatu usaha peternakan unggas,
sapi perah dan sapi potong terutama faktor
produksi genetik, pakan, pengendalian penyakit,
perkandangan dan juga tata niaga ternak
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2

2

2

2

Status
MK

Mata Kuliah

KOD
E
MK

Pilihan
Ganjil

Ekologi Parasit

KMV
703

Pilihan
Ganjil

Teknologi
Penanganan
Hasil Ternak

KMV
705

Pilihan
Genap

Pengaturan
Bidang
Kesmavet

Pilihan
Genap

Kebencanaan
dan
Penanggulangan
Zoonosis

SK
S

DESKRIPSI MK
Membahas tentang keterkaitan anatara parasit,
inang serta lingkungan alami dan manusia
sebagai faktor penyebab timbulnya parasitosis.
Dibahas pula interaksi antar komunitas parasit
di alam dan di dalam tubuh inang, serta
pengaruh parasit terhadap populasi inang dalam
konteks strategi parasit untuk mempertahankan
kelesterian jenisnya.
Membahas tentang penggunaan teknologi dan
penanganan hasil ternak yang dikonsumsi dan
tidak dikonsumsi terkait dengan peningkatan
kesehatan masyarakat.

2

2

KMV
610

Memahami tentang perundang-undangan
veteriner dan pangan serta bertindak dan
menerapkannya secara profesional dalam
mengawasi kegiatan kesmavet
Membahas tentang proses-proses penanganan
hewan/ternak terkait dengan budidaya,
manajemen, pengangkutan dan proses panen.
Membahas ketentuan/peraturan dan etika yang
berlaku di tingkat nasional maupun
internasional tentang kesejahteraan
hewan/ternak, pedoman dalam menangani
hewan percobaan, hewan ternak, penanganan
hewan, pemotongan hewan. Membahas
pemahaman dan menghayati keteraturan system
veteriner, peran manusia sebagai pemegang
amanah dari Tuhan YME yang berimplikasi
pada sikap dan tingkah laku manusia alam
semesta dan hewan, bertanggung jawab
menjaga dan memelihara sumber hayati untuk
meningktkan kualitas kehidupan manusia

1

KMV
612

Membahas tentang potensi kebencanaan
zoonosis, pengetahuan masa lalu tantang
bencana global zoonosis, pemetaan wilayah
resiko bencana, antisipasi bencana, dan
rehabilitasi wilayah yang terkena bencan. serta
resiko dan manjemen bencana zoonosis, Whole-

2
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Status
MK

Mata Kuliah

KOD
E
MK

Pilihan
Genap

Pengendalian
dan
Penanggulangan
Penyakit Hewan

KMV
614

Pilihan
genap

Ekonomi
Veteriner

KMV
616

Pilihan
Genap

Penyakit Hewan
Akuatik

KMV
618

Pilihan
Genap

Manajemen dan
Teknologi

KMV
620

SK
S

DESKRIPSI MK
of-Society kesiapsiagaan dan respon pandemi
zoonosis, dan pengendalian dan penangulangan
zoonosis pada hewan dan satwa serta
penyebaran zoonosis.
Membahas tentang strategi pengendalian dan
penanggulangan penyakit, terutama penyakit
hewan menular (PHM) yang bersifat Strategis.
Menjelaskan batasan dan jenis-jenis penyakit
hewan menular strategis berdasarkan skala
prioritas, dasar/landasan dan peraturan yang
digunakan dalam pengendalian PHM strategis,
termasuk membahas tentang pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan dalam program
pengendalian dan penanggulangan PHM antara
lain kegiatan surveilans, pengujian, pengobatan,
vaksinasi, observasi, eliminasi dan lalu lintas
ternak/hewan).
Membahas dasar-dasar ekonomi makro, aspek
ekonomi dari kesehatan dan penyakit hewan
dan pengendalian variable-variabel penyakit
hewan dalam analisa ekonomi. Perhitungan cost
benefit ratio dan penggunaan komputer dalam
analisa ekonomi penyakit hewan dan kesehatan
hewan. Penekanan aspek praktis untuk
meningkatkan kesehatan hewan dan
pemberantasan penyakit hewan menggunakan
perhitungan rasio biaya dan keuntungan dalam
mengambil keputusan yang tepat dalam
memberantas penyakit secara nasional dan
regional
Membahas tentang mekanisme pertahanan
tubuh pada hewan akuatik, hubungan kondisi
tubuh ikan dengan lingkungan, dan beberapa
penyakit penting yang menyerang hewan
akuatik di Indonesia baik yang bersifat infeksius
(disebabkan bakteri, virus, dan parasit) ataupun
non infeksius (malnutrisi, stress, dan
keracunan). Pembahasan dalam perkuliahan
meliputi etiologi, patogenesis, epedemiologi,
diagnosa, pencegahan, dan pengendaliannya.
Mata kuliah ini mengutamakan pembahasan
kejadian penyakit hewan akuatik yang terjadi
pada ikan di Indonesia.
Membahas manajemen reproduksi yang terkait
dengan kesehatan dan produksi hewan
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