Review Materi PKKMB Hari Pertama

Pemateri 1 : Prof.Dr.Sc.Agr.Ir.Suyadi,MS,IPU.,ASEAN Eng. (DEKAN)
Materi 1 : Pengenalan Lingkungan Fakultas Peternakan.
Visi dari Fapet : Menjadi fakultas peternakan pelopor dan pembaharu dengan reputasi
internasional dalam ilmu pengetahuan teknologi dan interpreuner yang menunjang budaya
industry peternakan untuk kesejahteraan rakyat. Fapet Ub memiliki Akreditasi unggul dan
dengan daya saing internasional. Akreditasi Internasional yang dimiliki oleh Fapet UB yakni
Progrsm Sarjana (S1) ASIIN, Program Sarjana (S2)AQAS, dan Program Sarjana Doktor (S3)
AQAS.
Collaboration program yang dilakukan di Fapet Ub yakni Student exchange,lecture
exchange,visiting professor/senior scientist,joint supervision ,joint writing for lecture
notes,research collaboration,joint scientif publication in international journal dan Authorsip.
Lulusan Fapet Ub telah banyak bekerja di bidang hebat dan berbagai bidang. Untuk mahasiswa
dengan lulusan Coumloud dengan lulus 4 tahun ,Ip diatas 3,5 dan tidak memiliki nilai C,D,dan E.
Departement yang dimiliki yakni Animal Production,Animal nutrition,Socio economic in
livestock production dan Animal Product technology. Dengan jumlah dosen 84 , dengan prof 40
org ,Dr. sebanyak 20 orang dan Master 23 Orang .Fasitas yang dimiliki yakni Parkiran dengan 3
tingkat,auditorium,gazebo,library,Sport Center , enterpreuner,book store ,22 labour, dan tempat
mengina,Poli klinik UB
Pemateri 2 : Prof.Dr.Ir.Budi Hartono,MS.,IPU.,ASEAN Eng. (Wadek II)
Materi 2 : Biaya Pendidikan FAPET UB
Besarnya UKT Propordional dapt berbeda antar Fakultas/Proi disesuaikan di kegiatan
masing-masing Fak/Prodi yang ditetapkan Dikti. UKT dibedakan menjadi 6 Kategori bagi jalur
SNMPT dan SBMPTN kecuali untuk jalur mandiri dibagi menjadi 3 kategori.Dampak
pemberlakuan ukt ialah bagi maba relative di ringankan beban biaya yang akan dibayarkan pada
awal masuk sebagai maba.
Tujuan UKT ilah untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik yang tidak mampu
secara financial tetpi mampu secara akademik,meningkatkan penyelenggaraan pelayanan
pendidikan yang bermutu dan menumbuhkan rasa solidaritas dan loyalitas diantara peserta
didik.Bantuan keuangan untuk mahasiswa Ub yakni pembebasan UKT sementara, pengurangan
UKT, Perubahan pengelompokan ukt dan pembayaran ukt secara mengangsur.

Perubahan Ukt dapat beruabah sesuai dengan peraturan Rektor. Prosedur pengajuan
bantuan keuangan yakni dengan melakukan permohonan melalui sibaku.u.ac.id lalu akan
diverifikasi oleh BEM FAPET UB dan selanjutnya akan verifikasi data oleh WD 2.
Pemateri 3 : Dr.Agus Susilo,S. Pt.,MP.,IPM.,ASEAN Eng. (Wadek III)
Materi 3: Alumni dan Kemahasiswaan
Prestasi Mahasiswa Fapet yang sudah dicapai dari januari s/d juli 2021 menjadi juara
dalam kejuaraan international sebanyak 5 kali dan nasional sebanyak 8 kali. Lolos pendanaan
program kreativitas mahasiswa tingkat nasional 2021 yang diselenggarakan oleh dikti untuk 5
bidang kategori sebanyak 10 proposal dan lolos pendanaan mahasiswa berwirausaha sebanyak
15 kelompok.
Manajemen pemeringkatan kemahasiswaan parameter penilaiannya yakni penilaian
institusi,penilaian kegiatan non lomba,penilaian prestasi kegiatan Ko dan Ekstrakurikuler
mandiri dan penilaian prestasi kegiatan Belmawa. Kegiatan Internasional yakni kejuaraan debat
b inggris ,kejuaraan dunia matematika ,pecan olahraga international ,pecan olahraga ASEAN
,ABU ROBOCAN dan internasional Robot kontes.
Program yang wajib dilakukan oleh mahasiswa baru yaitu PKKMB,PKBR,Pogram
Pembinanaan Mahasiswa baru, pembinaan karya tulis ilmiah maba.Untuk UKM yang ada di
Fapet ialah ,Mafaterna,teater cowboy,kandang music,KIM,BOS,FASCO,EGP,dan Pena.
Pemateri 4 : Prof.Dr.Ir.Muhammad Halim Natsir, S.Pt,MP.,IPM.,ASEAN Eng. (Wadek I)
Materi 4: Sistem Akademik
Komponen
utama
dalam
system
pendidikan adalah Mahasiswa,Dosen,
Tendik,Kurikulum,Stake Holder, dan Sarana prasarana yang ada. Struktur kurikulum BAS
(FAPET ) ialah system industry,enterpreuner ,business/industry ,technology,science, dan basic
knowledge. Sitem kelas dibagi menajdi 4 yakni kelas regular,kelas bahasa inggris,kelas BRIC,
PKL Australia,New Zealand,Thailand,Vietnam dan Malaysia.
Penasehat akademik adalah dosen yang memberikan bantuan nasehat akademik kepada
mahasiswa sesuai dengan parodinya untuk meningkatkan kemampuan akdemik mahasiswa.
Intitusi memfasilitasi merdeka kampus dimana 1 semester di luar PS di dalam PT dan 2 semester
di luar PT.
Kegiatan Pembelajaran di luar kampus yang dapat diikuti ialah mengajar di
sekolah,magang/ praktik industry, proyek di desa,pertukaran pelajar, penelitia /riset,
wirausaha,sudi/proyek independen dan proyek kemanusian.
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Pemateri 1

: Dr. Khotibul Umam Al Awwaly, S.Pt., M.Si (Ketua Jurusan)

Materi 1

: Jurusan Peternakan

1. Struktur dan Personalia
● Dekan adalah orang yang mengelola program studi baik sarjana, magister dan
doktor
● Pengelola jurusan peternakan
Ketua
: Dr. Khothibul Umam Al Awwaly, S.Pt, M.Si.
Tenaga administrasi : Wilujeng Ridno Elyantikan
2. Tupoksi jurusan
● Menyusun rencana kegiatan/program kerja jurusan
● Mengoordinasikan kegiatan tri dharma di jurusan
● Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada dekan
● Melaksanakan pengembangan jurursan di bidang tri dharma
● Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PB, di tingkat jurusan
3. Peminatan
Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi berdasarkan hasil
peneliuan
Ada 4 minat :
a. Minat produksi ternak (proter)
b. Minat nutrisi dan makanan ternak (NMT)
c. Minat terknologu hasil ternak (THT)
d. Minat sosial dan ekonomi peternakan (Sosep)
4. Skripsi
Karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan/laboratorium yang
disusun menurut kaidah yang berlaku. Ini juga salah satu persyaratan tugas akhir untuk
penyelesaian studi sarjana.
● Persyaratan :
a. Terlah menempuh semua mata kuliah dari semua minat
b. Lolos seleksi daring
● Waktu pelaksanaan : awal semester 6
● Prosedur :
a. Secara daring
b. Cetak barang KMD diserahkan ke jurusan

Pemateri 2

: Dr. Herly Evanuarini, S.Pt., M.Si (Ketua Prodi)

Materi 2

: Program Studi Peternakan

Tenaga dosen 83 dosen
-

18 guru besar
35 orang doktoral
12 oranf program doktor

Tenaga administrasi 51 orang
1. Kurikulum
a. 2020
b. Didasarkan pada outcome base education (OBE)
c. Revolusi industry 4.0
2. Sistem pengambilan mata kuliah
a. Minimal 144 sks maksimal 160 sks
b. Mata kuliah yang diambil
● Umum 8 sks
● Muatan UB
● Wajib program studi
● Pilihan
3. Sistem kredit semester
IPK Semester
Beban studi
>3.00
22-24
2.50-2.99
19-21
2.00-2.49
16-18
4. Predikat cumlaude
a. IPK 2.00-2.75
: predikat memuaskan
b. IPK 2.75-3.50
: sangat memuaskan
c. IPK 3.51-4.00
: dengan pujian
5. Program semester pendek
Mahasiswa dapat mengikuti semester pendek apabila nilai mata kuliah yang ditempuh
maksimal C+. Nilai akhir yang ditempuh maksimal B+.

Pemateri 3

: Putra Dwi Nugroho (Ketua BEM Fapet UB 2021)

Materi 3

: Badan Eksekutif Mahasiswa

1. Konsep Trias Politica
a. Mantesquieu (1689-1755)
b. Beberapa lembaga : Eksekutif, legislative dan yudikatif
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Organisasi mahasiswa di intra kampus yang dipimpin oleh seorang Presiden
Mahasiswa
3. Tugas dan wewenang BEM Fakultas Peternakan
ART LKM FAPET UB
a. Menjalankan program kerja sesuai dengan ketetapan MPM FAPET UB dan
peraturan LKM FAPET UB lainnya.
b. Mengetahui dan melakukan koordinasi program kerja dengan UKM FAPET UB.
4. Program kerja 2021
a. Farm startup
b. Boership
c. Positive living
d. Pesta kandang
e. Study excursie
f. Sekolah pergerakan
g. Pudarkan lara
h. Sarjana get to job
i. Kelas anti narkiba
j. Faplant
k. Seminar fariasi
l. BEM rewind
5. Tips time management
a. Kenali diri
b. Buat rancangan pribadi
c. Lakukan pekerjaan dan jangan menunda-nunda
d. Berikan hadiah pada diri sendiri

Pemateri 4

: Indha Fitria Pangesti (Ketua DPM Fapet UB 2021)

Materi4

: Dewan Perwakilan Mahasiswa

1. DPM
Salah satu alat kelengkapan LKM FAPET UB, berkedudukan sebagai lembaga tinggi
legislative dalam kehidupan di FAPET UB.
Legislatif adalah badan deliberative pemerintah dengan kuasa membuat hokum.
2. Fungsi DPM
a. Fungsi legislasi
b. Fungsi pengawasan
c. Fungsi anggaran
d. Fungsi advokasi
3. Hak-hak DPM
a. Hak inisiatif
b. Hak angket
c. Hak bertanya
d. Hak interpretasi
4. Tugas dan wewenang DPM FAPET UB
a. Mengawasi dan mengontrol BEM dan LKM FAPET UB dalam melaksanakan
ketetapan MPM FAPET UB dan peraturan LKM FAPET UB yang lainnya.
b. Menyerap dan merumuskan aspirasi anggota LKM FAPET UB dan menyalurkan
kepada pihak berwenang (BEM, Dekanat dan Rektorat).
c. Mengajukan peringatan 1, peringatan 2 dan siding istimewa kepada MPM FAPET
UB terhadap BEM FAPET UB apabila diketahui tidak melaksanakan
tugasnya/menyimpang.
d. Mengajukan rancangan undang-undang kepada MPM FAPET UB.
e. Mengajukan hak-hak yang dimiliki DPM FAPET UB.
5. Program kerja
a. Kandang bersuara
b. E-Complaint
c. Kanal info
d. PM mengawal

Pemateri 5

: Ir. Didiek Purwanto, IPU. (Ketua KAFAPET UB)

Materi 5

: Keluarga Alumni FAPET UB

“Dunia peternakan terbuka luas dan membutuhkan sarjana peternakan yang handal, professional
dan tanggap”
1. UU 18 Junto, UU 41 pasa; 13-38 Bab IV Peternakan:
a. Bibit Benih Bakalan
b. Pakan ternak
c. Alat dan mesin peternakan
d. Budidaya peternakan
e. Panen, pasca panen, pemasaran dan industri pengolahan hasil peternakan
2. UU 11 Tahun 2014
a. Sumber daya (lahan, air, SDG,SDM)
b. Bibit Benih Bakalan
c. Pakan ternak
d. Alat dan mesin peternakan
e. Panen, pasca panen, pemasaran dan industri pengolahan hasil peternakan
f. Sosial ekonomi peternakan
g. Agribisnis peternakan
h. Industry peternakan
3. Tujuan KAFAPET UB
a. Mewujudkan silaturahmi aktif serta penuh kekeluargaan antar alumni beserta
keluarganya
b. Melaksanakan peran sebagai mitra aktif dan produktif dengan FAPET UB
c. Mewujudkan wahana perjuangan yang aspiratif, komunikatif, konsultatif dalam
pengembangan potensi keprofesian serta kepedulian mendalam antar alumni dan
keluarganya
d. Kedaulatan KAFAPET UB berada di tangan anggota

