
 

 

 

 
Profil Mata Kuliah 
 
Nama Mata Kuliah  : Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan 

Kode Mata Kuliah  : MSP 3505 

Bobot SKS   : 2 (2-0) 

Semester   : V 

Hari Pertemuan  : 1-14 

Tempat Pertemuan  : Ruangan Pelagis 1 

Koordinator MK  : Dr. Ir. Hj. KHODIJAH, M.Si 

Tujuan  Mata Kuliah 
 
Untuk memberikan pengetahuan, wawasan, orientasi, sikap serta pandangan Anda 

dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. Proses penyuluhan 

perikanan merupakan proses belajar dengan bekerja yang sistematik, 

berkelanjutan dan berprogram. 

Deskripsi Mata Kuliah 
 
Mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan ini merupakan MATA 

KULIAH PILIHAN pada jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan UMRAH. Mata kuliah ini disajikan dalam 2 SKS setiap 

pertemuan. Mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan ini mengajarkan 

mahasiswa tentang Konsep Dasar serta Landasan Filosofis dan Psikologis, Metode 

untuk Mempengaruhi Perilaku Manusia, Etika Penyuluhan Perikanan, Metode 

Penyuluhan, Organisasi Penyuluhan dan Peranan penyuluhan, Perencanaan dan 

Evaluasi Penyuluhan Perikanan. Setelah mempelajari materi perkuliahan ini 

mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan, wawasan, orientasi, sikap 

serta pandangan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. Proses 

penyuluhan perikanan merupakan proses belajar dengan bekerja yang sistematik, 

berkelanjutan dan berprogram.  

 

 



 

 

Kompetensi Mata Kuliah 

Mahasiswa akan memiliki keterampilan melakukan penyuluhan dan 

berkomunikasi masyarakat pesisir, pedesaan dan pulau-pulau kecil setelah 

memahami konsep dasar serta Landasan Filosofis dan Psikologis, metode untuk 

mempengaruhi perilaku masyarakat pesisir, etika penyuluhan perikanan, metode 

penyuluhan, organisasi penyuluhan dan peranan penyuluhan, perencanaan dan 

evaluasi penyuluhan perikanan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat 

melalui penyuluhan dan komunikasi perikanan.    

Strategi Pembelajaran 
 
Seluruh strategi pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran yang 

ramah dan bersahabat (friendly learning method). Adapun strategi 

pembelajaran dilaksanakan dengan : 

1) Metode ceramah, dimana mahasiswa dan dosen bertatap muka langsung di 

dalam kelas.Melalui metode ini mahasiswa diterapkan kedisiplinan kehadiran dan 

tepat waktu yang dibuktikan dengan absensi, selain itu mahasiswa menerima 

penjelasan dari dosen dan diberi kesempatan bertanya jawab dan membuat 

kesepakatan perkuliahan. Materi perkuliahan metode ceramah ini disajikan 

dengan visualisasi materi yang memiliki daya tarik sehingga mahasiswa tidak 

bosan. 

2) Diskusi menggunakan metode diskusi tipe brainstorming. metode 

brainstorming ini digunakan bertujuan untuk membangun kemandirian, rasa 

percaya diri, dan jiwa kepemimpinan kepada mahasiswa dengan memberi tugas 

mencari masalah/kesulitan dalam memahami materi perkuliahan dan mencari 

solusinya. 

3) Pemberian “ kuis dadakan ” dan tugas. Materi kuliah dan bahan bacaan 

diinformasikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dan materi  perkuliahan 

bisa didownload di website www.khodijahismail.com. Kemudian untuk menambah 

pemahaman materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas-tugas berupa tugas 

terstruktur, tugas mandiri dan presentasi kelompok. Pemberian tugas dimaksudkan 

agar mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan meningkatkan 

kemampuan bekerja secara berkelompok/teamwork. 

 



 

 

Pendekatan Pembelajaran 

Sebagai langkah responsif kurikulum yang berbasis pada komptensi (Competency-

based curriculum) pada Universitas Maritim Raja Ali Haji, maka pendekatan 

pembelajaranpun perlu diadaptasi dari pembelajaran yang berpusat pada dosen 

menuju ke pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (Student-Centered 

Learning).  

Materi perkuliahan 

1. Kontrak Kuliah dan Pengantar PKP 
2. Ruang Lingkup Penyuluhan Kom Perikanan 
3. Penyuluhan, Pendidikan Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan 
4. Latar Belakang Penggunaan Penyuluhan 
5. Metode untuk Mempengaruhi Perilaku Manusia 
6. Difusi, Inovasi dan Perencanaan Program Penyuluhan 
7. Evaluasi dan Pemantauan Penyuluhan dan Pemberdayaan, Partisipasi 

Nelayan dalam program Penyuluhan 
8. Fungsi dan tujuan dan sasaran penyuluhan 

 
Materi Kuliah dapat didownload di hal www.khodijahismail.com 

 

Tugas (Uraian Lembar Kerja Lihat Lampiran IV) 

I  : TUGAS INDIVIDU 
II : TUGAS KELOMPOK 

Sumber Materi dan Bacaan 

1. Supriadi dan Alimudin, 2011. Hukum Perikanan di Indonesia. Sinar Grafika. 
Jakarta 

2. Referensi lain yang terkait 
 
Penilaian 
 

a. Absensi (partisipasi dan komunikasi) (10% 
b. Penilaian Tugas (25%) 
c. Ujian Tengah Semester (25%) 
d. Ujian Akhir Semester (40%) 
e. Rentang Skor  

A    80 – 100  
B     65 – 79  
C     55 – 64  
D     45 – 54  
E     < 45 



 

 

Nilai Tunda 

 Jika mahasiswa tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur penilaian karena 

alasan penting yang bisa diterima dan dibuktikan dengan dokumen, maka 

kepadanya diberikan nilai tunda (T) dengan ketentuan: 

o Nilai T harus diselesaikan dalam rentang waktu upload nilai online di SIPA 

belum berakhir 

o Nilai T yang tidak diselesaikan dalam kurun waktu di atas akan dikonversi 

oleh sistem secara otomatis ke angka 0 (E) 

 
Pelaksanaan UTS/UAS 
 
Evaluasi pembelajaran yang dilakukan melalui UTS dan UAS dapat dilaksanakan 

melalui ujian tertulis di kelas maupun take home.  Jika UTS/UAS dalam bentuk 

Take Home mahasiswa wajib mencantumkan pada sampul: 

o Nama  

o NIM 

o Nomor Telepon (Terkadang dosen perlu menghubungi mahasiswa terkait 

dengan tugas yang telah diserahkan) 

o Program Studi, semester dan tahun. Misalnya: MSP Semster Genap 2014 

o Pernyataan Pakta Integritas Tugas 

Pernyataan Pakta Integritas Tugas: 

“Makalah ini merupakan karya asli saya/kami* dan bukan salinan sebagian atau 
seluruhnya dari karya orang lain. Jika di dalamnya terdapat pendapat orang lain maka 
pendapat tersebut saya/kami* kutip menurut norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah 
serta sumbernya dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika ternyata saya/kami* melanggar 
pernyataan ini maka saya/kami* bersedia memasukkan makalah pengganti dalam waktu 
3 (tiga) hari sejak pelanggaran tersebut disampaikan dan jika melewati 3 (hari) maka kami 
bersedia menerima sanksi nilai.” 
Ket : 
(*) :  Tulis saya untuk pekerjaan individu atau kami untuk pekerjaan kelompok 
Pernyataan Pakta Intergritas ini harus ditandatangani  

Plagiarism 

Salah satu pelanggaran terberat dalam dunia akademik Menggunakan pendapat 

orang lain secara illegal Ilegal 

jika: 

1. Menyalin karya orang (artikel, makalah, bagian dari buku, dokumen online dan 

sebagainya) tanpa pengakuan/kredit, baik sebagian atau seluruhnya. Sanksi 

adalah  NILAI E 



 

 

2. Dalam hal dua orang mahasiswa atau lebih memiliki pekerjaan yang sama 

dari segi struktur, kalimat, redaksi kata demi kata baik sebagian apalagi 

seluruhnya maka semua mahasiswa yang sama pekerjaannya tersebut 

mendapatkan NILAI E (tidak lulus) meskipun komponen penilaian lainnya 

seperti kehadiran, partisipasi, presentasi dan sebagainya terhitung baik. 

3. Memperlakukan pendapat orang seolah-olah pendapat sendiri karena  

tidak dikutip menurut kaidah ilmiah dan tidak dicantuman dalam daftar 

pustaka. Pelanggaran seperti ini biasanya terjadi karena kesengajaan tetapi 

tidak jarang tanpa disengaja karena ketidakpahaman mengenai 

plagiarisme. Sanksi adalah PENGURANGAN NILAI 

4. Wajib mencantumkan Pakta Integritas 

Pemanfaatan Internet 

Informasi perkuliahan diberitahukan melalui media online:  
 website www.khodijahismail.com 

Informasi mahasiswa kepada dosen: 
 Email to: khodijah5778@gmail.com 
 Handphone: 082323667888, 0819805778, 08566505990 
 Twitter (@KhodijahIsmail,  
 Facebook: Khodijah Alhabb 

TATA TERTIB PERKULIAHAN 
 

A. MAHASISWA 
1. Dilarang memakai kaos oblong dan sandal 
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memasuki ruang perkuliahan jika sudah 

telah melebihi 30 menit. 
3. Mahasiswa  boleh meninggalkan ruang perkuliahan jika dosen yang 

bersangkutan telah telat 15 menit, namun jika ada informasi sebelumnya 
oleh dosen, maka mahasiswa harus tetap menunggu di ruang perkuliahan. 

4. Mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian akhir bila tingkat kehadiran kurang 
dari 75% 

5. Tugas harus dikumpulkan tepat waktu.Tugas tidak akan dinilai apabila 
dikumpulkan diluar waktu yang telah ditetapkan. Jika ditemukan tugas 
hasil plagiat, maka nilai akan dikompensasi. 

6. HP dimatikan atau disetting pada silent mode pada saat kuliah 
berlangsung  
 

B. DOSEN 
1. Terlambat 30 menit tanpa pemberitahuan sebelumnya, mahasiswa dapat 

meningggalkan ruang kuliah atau melakukan kegiatan lainnya 
2. Melaksanakan kuliah tatap muka minimal 14 kali dalam satu semester 



 

 

3. Memfasilitasi/mengarahkan mahasiswa untuk memiliki/mencari/mengakses 
bahan ajar/referensi/materi pembelajaran yang relevan. 

4. Memfasilitasi, memotivasi, memberi tutorial dan umpan balik kepada 
mahasiswa. 

5. Memeriksa,  menilai dan  dan memberikan nilai sesuai kriteria penilaian 
yang ditetapkan. 

6. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan 
keberatan terhadap hasil penilaian dosen. 

 
Tanjungpinang, 23 Februari 2015 

 
       Perwakilan Mahasiswa,   Ketua Tim MK, 
 
 
 
 ………………………………    Dr. Ir. Hj. Khodijah Ismail 
 NIM. ………………………..    NIDN. 1023046903 


