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KEUNGGULAN 

Akreditasi A 

Sejak Tahun 
2010 Program 

Studi Akuakultur 
UMM telah 

diakui oleh BAN-
PT dengan 

Akreditasi A 
(Sangat Baik) 

Tenaga Pendidik 
Ahli & 

Kompeten 

Dosen PS. 
Akuakultur 90% 

telah S3 dalam & 
luar negeri 

dengan berbagai 
kepakaran 

Fasilitas 
Lengkap & 

Modern 

Fasilitas lengkap 
dan modern 

untuk 
menunjang 

aktivitas 
akademik & 

non-akademik 

Kurikulum  

Kurikulum 
disusun baik 

untuk 
menghasilkan 
lulusan yang 

kompeten dan 
profesional di 

bidang 
Perikanan 

Beasiswa 

Tersedia 
beragam 

beasiswa yang 
mudah diakses 

seluruh 
mahasiswa 
Perikanan 

Kerjasama 

Kerjasama telah 
dijalin dengan 
berbagai pihak 

diantaranya 
Kementerian 
Kelautan & 

Perikanan, NPUST 
Taiwan, Kasetsart 

University 
Thailand, dan PT. 
Kelola Mina Laut 

Unit Aktivitas 
Mahasiswa 

Terdapat banyak 
unit aktivitas 
mahasiswa 

dalam bidang 
akademik & 

non-akademik 
yang ditunjang 
fasilitas yang 

lengkap. 

http://perikanan.umm.ac.id 



AQUAPRENEURSHIP 

AQUAPRENEURSHIP merupakan salah satu program unggulan 

Jurusan Perikanan UMM. Melalui program ini mahasiswa secara 
berkelompok dididik untuk mandiri berwirausaha secara profesional 
menjadi entrepreneur dibidang perikanan. Banyak inovasi yang dihasilkan 
oleh mahasiswa perikanan UMM untuk peningkatan produksi budidaya 
maupun inovasi produk hasil olahan perikanan, yang sudah terbukti 
memiliki nilai usaha yang sangat unggul. Aquapreneurship telah banyak 
melahirkan pengusaha-pengusaha muda bagi mahasiswa dan alumni 
Jurusan Perikanan UMM. 

http://perikanan.umm.ac.id 



fishedupark

FISHEDUPARK adalah unit kegiatan 

dari Jurusan Perikanan yang ditujukan untuk 
sarana pendidikan sekaligus rekreasi. Transfer ilmu 
perikanan dilakukan dengan cara sangat menyenankan, 
FISHEDUPARK diperuntukkan untuk umum dan telah banyak 
menerima kunjungan seperti Menteri Pendidikan RI/Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Dewan Pertimbangan Presiden, 
Delegasi Kementerian Pertanian Palestina, Mahasiswa dari India & Ceko, dan berbagai tingkatan 
Pendidikan dari SMA hingga Taman Kanak-kanak. FISHEDUPARK terdapat berbagai macam zona 
edukasi seperti Ornamental Fish Park, Aquatic Organism Preservation, Catfish Park, Life Feed 
Culture, Aquaponic Park, Fish Culinary, Aquaculture Training Centre, Aquascape Park. 

http://perikanan.umm.ac.id 



KERJASAMA 

Program Studi Akuakultur – Jurusan Perikanan UMM telah lama 

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik universitas dalam dan luar negeri 

maupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang terkemuka dalam bidang 

perikanan, serta organisasi dan intitusi pemerintah (kementrian kelautan dan 

perikanan). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik melalui 

program Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, Kerja Magang serta Serapan 

Kerja alumni Jurusan Perikanan - UMM. 

http://perikanan.umm.ac.id 



 

 

 

 

 

PROSPEK KERJA & 
TESTIMONI ALUMNI 

ANDRE RACHMAT SCABRA S.Pi M.Si 
Dosen Universitas Mataram. 

“Percayalah bahwa dirimu hebat, berjuang dengan 
sungguh-sungguh, dan jadilah yang terbaik”. Itu 

yang selalu Dosen-dosen ajarkan pada saya. Belajar 
di Jurusan Perikanan – UMM menuntut saya untuk 

siap bermetamorfosis menjadi lebih hebat.   
JEFFI LUKMANA LAZARONI S.Pi 
Perum Perikanan Indonesia (PERINDO). 
“Menjadi Sarjana Perikanan itu tidak mudah, 
namun prosesnya saya lalui dengan semangat, dan 
penuh keyakinan. Apa yang Almamater ajarkan, 
menjadikan saya pribadi mandiri, berani 
mengambil keputusan, berani sukses”. 
 

ASRUL AMBON WARDAN S.Pi 
Eksportir Produk Perikanan. 
 “Menjadi pengusaha tidak butuh bakat, yang 
dibutuhkan adalah sikat berani, tekun, sabar dan 
yakin. Saya telah memulai bisnis ini sejak menjadi 
mahasiswa. Melalui program Aquapreneurship, 
Saya semakin mantab dan percaya diri. 
 

http://perikanan.umm.ac.id 

Murni Putri Nopemberini S.Pi 
Perum Perikanan Indonesia (PERINDO). 
“Yang paling berkesan saat Kuliah di Jurusan 
Perikanan UMM adalah suasana belajarnya yang  
sangat menyenangkan. Lingkungan kampus yang 
nyaman itu telah menjadi teman bagi saya untuk 
menemukan dan memperjuangkan cita-cita. 

Sophie Maya Puspitasari S.Pi 
Dinas Perikanan Pandaan Pasuruan 

“Bangga menjadi bagian dari sekian banyak alumni 
Jurusan Perikanan – UMM. Apa yang Jurusan sudah 

ajarkan menjadi bekal penting untuk saya percaya 
diri berkompetisi dan berkarir sesuai apa 

yang saya cita-citakan.   

Lulusan Berkompeten 

Tersertifikasi 
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Info Lengkap Kunjungan kami di 

dan Follow Instagram kami di 

Ganjar : 081225661561 
G 

Dony   : 081299136444 

Anis : 085646440157 
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