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Pembukaan dimulai pukul 10.15 

 Masalah KRS  

A. Pengambilan Mata Kuliah untuk awal semester sering terjadi kendala. Karena jadwal 

yang di siakad sering bertabrakan. 

B. Mahasiswa semester baru akan mengambil mata kuliah pendidikan pancasila,. 

C. Mahasiswa diatas 2011 wajib mengambil KKN, dan menjadi pilihan bagi mahasiswa 

selain diatas 2011 

 Identifikasi Skripsi yang sampai saat ini menjadi masalah 

1. Mahasiswa skripsi syarat : publikasi skripsi sebagai syarat kelulusan , dan tertunda selam 

1 tahun.  

2. Bagi 2009- kebawah akan diadakan seminar (penelitian yang sifatnya kebiologian) tapi 

masih dalam proses. 

3. Terlalu Menyandarkan kualitas skripsi pada pembimbing 1 dan pembimbing 2. 

4. Syarat Skripsi :  

 Tidak ada nilai D 

 PPL wajib lulus MKDK 

 

 Pembimbing Akademik 

 Harus lengkap dan diserahkan PA 

 PA mengcroscek antara KRS dan KHS yang dimiliki dokumen oleh PA. 

 

 Membahas Angkringan Ide 

 Mahasiswa itu dapat menuangkan segala ide-idenya, walaupun dalam hal yang kecil. 

 

SOP (Standar Operasional Prosedur ) 



 KRS mahasiswa ditempuh dari online, dicetak dan diserahkan kepada dosen pembimbing, 

dan hasil final apabla sudah disahkan oleh dosen pembimbing. 

 Masalah revisi nilai : 

a.Tidak ada revisi nilai di tengah semester, dengan batasan waktu 1 bulan sejak nilai 

diterbitan. 

 

 Peringatan Dini 

a. Untuk setiap akhir tahun kedua (4semester) dapat mengumpulkan 42 sks lulus, 

b. Semester 8 min mengumpulkan 90 sks, ip min 2,0..apabila tidak mencapai hal 

tersebut tapi mengundurkan diri. 

c. Mengambil cuti apabila dalam masalah : menghubungi Kaprodi dan PA. 

 

Pertanyaan mas Faiz: 

1. Mata kuliah angkatan senior, memasukkan kode baru tidak ada tulisan UL 

2. Angkringan ide terkendala dengan adanya praktikum.. 

Tanggapan : 

 Semua harus mengambil kode baru, tapi tidak ada masalah dengan kode UL, jadi apabila 

dengan kode baru berhasil pakai saja kode baru tersebut. 

 Praktikum tidak menjadi kendala, yaitu dengan manajemen diri mengatur waktu. 

Dari saudari Vita : 

1. Keterkaitan Ruang Baca, buka jam 07.30-15.00.. 

2. Benarkah Prodi kita Berakreditasi B ?  

 

Tanggapan : 

 Akreditasi masih B. Keaktifan mahasiswa menjadi salah satu kunci akreditasi. Berpengaruh 

terhadap kelulusan, sifatnya variatif. 2013 diusulkan menjadi A. 

 

Dari saudara Fathony angkatan 2009: 

1. Lulus sesudah agustus hrus mengumpulkan jurnal. 



 

Tanggapan : 

 Membuat jurnal Bioedukasi dan Bio paedagogi. 

 Jurnal maksimal 10 naskah terbit. 

 Membuat jurnal lagi.Dari dikti tidak bisa melirik jurnal apabila tidak ada versi online. 

Pertanyaan dari Auilia 2011 : 

 Tentang buku Panduan 

 

Tanggapan : 

 Buka di website.. 

Mba Nelista 2010: 

 Masalah Beasiswa : Ada ketentuan khusus dari prodi ? 

 Tanggapan : Prodi harus punya database dari PA, Prodi hanya mengusulkan dengan kuota 12 

PPA, 13 BBM.  

Saudari Winda : 

 Seminar hari rabu ? 

 Tanggapan ; masih dalam jangkauan.. 

 

Saudari Dwi Eka 

 Kartu seminar : membangkitkan kegairahan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

ilmiah.Kemauan bertanya agak renggang, menjadi suatu kendala. 

 

Kriteria Skripsi : 

Pembagian Skripsi :  

 

 

 



 Pertanyaan/usul  dari saudara Alan : usul : Pak Bass, sebelum mengawali praktikum, perlu 

koordinasi dengan asisten dan tentang anggarannya untuk semua mahasiswa perlu 

mempererat jaringan agar bisa untuk estafet pengetahuan sebab mahasiswa harus tanggap 

dan mengerti dengan segala tentang prodi dan membantu tentang priodi biologi. 

 

 Tanggapan Pak Bass : Anggaran yang ada d RBA adalah untuk bahan praktikum, bukan 

untuk alat. 

 

 Peinjaman LCD atau alat yang dipinjam akan diadakan pembukuan, dan harus meninggalkan 

jaminan.  

 

 Beasiswa : 

 

1, Kuota untuk Pendidikan biologi 13 BBM, 12 PPA.. 

Syarat : mahasiswa mengumpulkan pas foto 3x4 3 lembar, 3,00 untuk PPA, 2,50 untuk 

BBM, mengisi dan mencetak permohonandi online, di BTN dan BNI atas nama mahasiswa 

calon, surat jeterangan mahasiswa bagi ortu non PNS yang diketahui lurah dan kepala desa, 

jika ortu PNS dilampiri slip gaji dan dilegalisir, surat keterangan tidak mampu untuk BBM 

dari kelurahan, fotokopi artu keluarga, bukti pembayaran rekening listrik terakhir.diserahkan 

sub bab kemahasiswaan paling lambat 27 februari 2012. 

 

 Selesai : 10.57 


