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SEKAPUR SIRIH  
Alhamdulillahirabbil Alamiin, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita 

panjatkan kehadiratNya yang telah melimpahkan anugerah, kasih saying dan 

baraqahNya kepada kita semua Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. FIKP sebagai bagian dari Universitas 

Maritim Raja Ali HAji, dalam derap langkah pelaksanakan program kerjanya tetap 

berbingkai kepada amanah UU RI No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Bab 

IV pasal 58.  

Fungsi dan peran ini telah dijalankan oleh para pimpinan FIKP terdahulu, akan tetapi 

karena sebagai bagian dari suatu masyarakat yang lebih global, maka setiap saat 

tetap dibutuhkan penyesuaian dengan dinamika perubahan global terutama 

dinamika dalam dunia pendidikan lebih khusus lagi pendidikan ke MARITIMan. Oleh 

karena itu perlu pula pengembangan, inovasi, kreatifitas, komitmen, dan etos kerja 

yang tinggi untuk mengawalnya. Pengembangan, inovasi, dan kreatitifitas yang 

dilakukan seyogyanya harus sejalan dengan tata nilai yang telah ditetapkan dalam 

RENSTRA UMRAH. Tata nilai tersebut senantiasa dijadikan landasan pengembangan 

dan implementasi program kerja. Adapun tata nilai yang dimaksud dikenal dengan 

moto MARITIME FOR WELFARE. Agar mampu mensejajarkan dirinya dengan 

universitas terkemuka di Indonesia baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses 

penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

sehingga dapat mengangkat martabat dan harkat UMRAH dan daerah. Sebagai 

tempat belajar, sumber dan pusat pendidikan pengajaran, penelitian, seni, budaya 

dan pembentukan moral yang beradab, FIKP UMRAH dapat dipandang sebagai 

fakultas bercirikan maritim yang mendesain dan mengemas resep yang nanti akan 

digunakan oleh mitranya pada semua jenjang dan rumpun pendidikan Kelautan dan 

Perikanan, maka harus selalu berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan alumni 

yang handal serta berdaya saing tinggi pada dunia kerja. Tantangan yang ada di 

depan mata antara lain adalah bergulirnya kurikulum KAMPUS MERDEKA di semua 

jenjang pendidikan dasar dan menengah, peluang untuk dunia usaha dan dunia 

industri.  

 

“penyedia ilmu pengetahuan perikanan dan kelautan  

yang berbasis kepulauan 
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Pemikiran-pemikiran tersebut mengilhami dan mendorong saya untuk maju sebagai 

salah seorang kandidat dekan FIKP yang insya Allah jika beroleh kepercayaan dari 

seluruh teman-teman FIKP, Insya Allah saya dapat menjalankan amanah tersebut 

dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa menafikan peran serta seluruh teman-

teman FIKP. Saya menyadari bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa jika 

tidak didukung oleh seluruh warga FIKP, kita BEKERJA SECARA BERSAMA UNTUK 

BESAR BERSAMA. 
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VISI UMRAH 

 

Menjadi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi, Riset, Mari-

Sociopreneurship dan Tamadun Maritim di ASEAN 

 

MISI UMRAH 

 

DHARMA 1 

 

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang sains dan 

keteknikan, sosial humaniora dan budaya terkait kemaritiman yang 

memiliki keunggulan kompetitif dan inovatif pada tingkat nasional 

dan regional. 

 

DHARMA 2 

 

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEK yang 

relevan dengan bidang keilmuan di UMRAH dan selaras dengan 

agenda RISET daerah dan nasional serta regional (ASEAN). 

 

DHARMA 3 

AN).  

Menyelenggarakan penerapan IPTEK dalam bentuk pengabdian 

kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan stakeholder dan 

shareholder di daerah dan nasional. 

 

DHARMA 4 

 

Menyelenggarakan aktivitas entrepreneurship dan ventura di 

bidang kelautan, perikanan dan kemaritiman (mari-sociopreneur) 

berbasis pengelolaan sumberdaya hayati dan non-hayati 

kemaritiman untuk kesejahteraan sosial masyarakat pesisir dan 

pulau-pulau kecil. 
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SATU-GURINDAM 

SINERGITAS AKSELERASI TRANSFORMASI UNGGUL 

 

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE  

✓ (Manajemen Aset, Akuntabilitas, SOP dan ISO) 

UNIVERSITY RANKING  

✓ Akreditasi A 
✓ 250 Kemendikbud-DIKTI 

✓ 75 Sinta 

RESEARCH CAPACITY STRENGTHENING 

✓ Solutions for most pressing problem KEPRI 
✓ Basic, Applied and Frontier 
✓ International Conferences 

INOVATION  ECOSYSTEM 

✓ Student Centered Inovation 
✓ Accelerate Student Creativity, Faculty Know-How and region need 

 (Industries Professional) 

✓ High Impact On Our Coomunities 

✓ Stakeholders cohesion 

NETWORKING 

✓ Academic and Professioal affiliation 
✓ National bodies 

✓ Asia Pasific Impact 

DYNAMIC CAREER 

✓ Flagship Professorship 
✓ Functional training 

✓ Tour of Duty 

ACADEMIC EXCELLENCE 

✓ Student cetric 
✓ Eternal Standard 

✓ Digital-Advance University 

MARI-SOCIO PREUNERSHIP 

✓ Marine/Maritime Resources-Based Entrepreunership 
✓ Focus on Socio-community empowerment 
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VISI FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN 
 

“Menjadi Pusat Unggulan (Center of Excellence) ditahun 2040 

dalam penyelenggaraan Tri Dharma dibidang pengelolaan sumber 

daya kelautan, perikanan dan kemaritiman di tingkat Asia Pasifik” 

 

Misi 

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH adalah : 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kelautan, 

perikanan dan kemaritiman yang memiliki keunggulan kompetitif 

dan inovatif pada tingkat nasional dan regional (Asia Pasifik). 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Iptek yang 

relevan di bidang kelautan, perikanan dan kemaritiman yang 

menunjang FIKP sebagai fakultas berbasis riset di tingkat 

nasional dan regional (Asia Pasifik). 

3. Menyelenggarakan penerapan IPTEK dalam bentuk pengabdian 

pada masyarakat melalui kolaborasi dengan stakeholder dan 

shareholder di bidang kelautan, perikanan dan kemaritiman. 

 

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan dalam aspek 

pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, 

riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. 
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Tujuan Strategis 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan UMRAH seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan 

misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan 

operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals). 

Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti 

yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka 

mewujudkan visi dan melaksanakan misi Fakultas Ilmu Kelautan 

dan Perikanan UMRAH, maka tujuan strategis yang harus dicapai 

adalah : 

1. Menjadi fakultas bereputasi unggulan pada tingkat nasional dan 

regional yang berlandaskan kearifan lokal guna memecahkan 

masalah lokal, nasional dan global. 

2. Menjadi fakultas yang bertata kelola baik (good faculty 

governance) dan terintegrasi (integrated management). 

3. Menjadi fakultas yang mengedepankan kesejahteraan melalui 

profesionalitas dan merit system. 

 

Sasaran Strategis 

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) 

sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang 

harus diselesaikan dalam kurun waktu 2018 - 2023. Sasaran 

strategis tersebut adalah : 
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1. Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing di bidang perikanan, kelautan dan 

kemaritiman pada tingkat nasional dan regional (Asia Pasifik) 

2. Tercapainya kualitas penyelenggaraan Tridharma yang bertata 

kelola baik dan terintegrasi.  

3. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholders di Asia Pasifik 

berfokus kepada peningkatan revenue generating unit melalui 

riset dan expertise SDM. 

 

Motto 

Maritim untuk Kesejahteraan (Maritime for Welfare) 
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PROGRAM KERJA 

No Kebijakan Program 
Timelines (tahun ke-) 

2021 2022 2023 2024 
1 PENDIDIKAN (Teaching Quality) 1. Mempersiapkan kontent pembelajaran untuk pembelajaran 

dengan menggunakan metode daring √ 
      

2. Lokarya Kurikulum untuk merevisi kurikulum sesuai spirit 
jaman, demografi, keunikan daerah dan kebutuhan tenaga 
kerja di tahun 2030 

√ 
      

3. Bersama-sama membangun atmosfir serta interaksi 
akademik antara mahasiswa dan dosen serta pemangku 
kepentingan lainnya dengan merujuk ke paradigma “learning” 

√ √ √ √ 

4. Mengembangkan sistem pembelajaran yang sudah ada dan 
lagi dilaksanakan sekarang ini √ √ √ √ 

2 PENELITIAN dan PPM 1. Memfokuskan semua penelitian  dan PPM berbasis 
demografi, keunikan daerah dan kebutuhan tenaga kerja ke 
depan serta SDG’s 

√ √ √ √ 
2. Kolaborasi penelitian dan PPM dengan instansi terkait serta 
universitas di Provinsi kepulauan serta negara tetangga, 
Malaysia 

  √ √ √ 
3. Membuat atmosfir penulisan semua hasil penelitian dan 
PPM yang berujung pada  kesejahteraan masyarakat Kepri 
dan Regional Sumatera serta SDG’s. 

    √ √ 
3 KEMITRAAN 1. Membangun kemitraan dengan universitas di Indonesia 

yang berbasis kepulauan √ √ √ √ 
2. Membangun kemitraan dengan Universitas di Luar Negeri  
yang mempunyai keahlian dan ketertarikan berbasis 
kepulauan. 

√ √ √ √ 
4 Pengembangan mutu SDM  

Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen (membantu dan 
memfasilitasi) √ √ √ √ 

Membantu dan Meningkatkan SDM Dosen dan Tendik √ √ √ √ 
Penataan Administrasi Kepegawaian  √ √ √ √ 
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Memaksimalkan Kegiatan atau Program yang mendorong 
akreditasi Jurusan/Prodi √ √ √ √ 

Penataan Kompetensi Dosen Sesuai dengan Program Studi √ √ √ √ 
Penataan dan Penambahan Tendik ditingkat Fakultas dan 
Jurusan √ √ √ √ 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen,Tendik dan Program 
Studi √ √ √ √ 

5 Pengembangan Kemahasiswaan 

Program Kreatifitas Mahasiswa  √ √ √ √ 
Gradual Point untuk Kelulusan 

    √ √ 
Peningkatan Kegiatan Mahasiswa secara Akademik dan Non-
Akadedik √ √ √ √ 
Penguatan Kelembagaan Alumni  √ √     

CDA (Carrier Development Agency) 
    √ √ 

Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam Asosiasi Profesi 
Nasional/Internasional √ √ √ √ 
Peningkatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Entrepreneurship √ √ √ √ 

 


