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Sekapur Sirih 
 

Pertanian adalah ilmu yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, 
bidang pertanian juga tertuntut siap menghadapi era revolusi industri 4.0, bukan 
hanya siap dengan mekanisasi, namun juga mampu menyesuaikan dengan 
tumbuhnya industri elektronika, teknologi informasi, dan berkembangnya internet 
of Things. Tujuan penyelenggaraan Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB) UKSW harus 
menuju perspektif yang memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan 
apa pun. 

Penyesuaian diri FPB UKSW antara lain melalui peninjauan dan penyesuaian 
kurikulum dan metode pendidikan dan pembelajaran. Agar dapat berlangsung 
dengan transparan, akuntabel dan adil, maka disusun panduan penyelenggaraan 
fakultas berupa Buku Kurikulum Program Studi. Buku ini disusun berdasarkan Buku 
Peraturan Akademik Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) serta Hasil Rapat 
Kerja dan rapat fakultas tahun 2018, dengan mempertimbangkan kebutuhan studi 
dan peluang pengembangan masa depan yang melibatkan stakeholders. 

Acuan utama penyusunan kurikulum adalah berdasarkan KKNI dan peraturan 
Kurikulum UKSW Tahun 2016. Informasi yang termuat didalamnya berisi tentang 
ketentuan normatif akademik, visi dan misi dan struktur organisasi FPB UKSW, 
capaian kompetensi, jenis mata kuliah serta beberapa informasi yang dapat 
digunakan mahasiswa untuk perencanaan studinya efektif, optimal, tepat waktu. 
Buku Kurikulum FPB UKSW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku 
Peraturan Akademik Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, yang merupakan aspirasi 
dasar seluruh sivitas akademika untuk menghasilkan lulusan dengan profil sesuai 
dengan visi, misi dan tujuan Program Studi, Fakultas dan Universitas. 
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BAB 1 

 
SEJARAH SINGKAT FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS (FPB) 

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian di bidang pertanian. Oleh karena itu dalam tahapan pembangunan, sektor 
pertanian sudah selayaknya mendapatkan perhatian utama. Tidak terkecuali 
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, 
sejak tahun 1965 UKSW melalui bidang pendidikan tinggi terpanggil untuk 
berpartisipasi dalam usaha besar pembangunan sektor pertanian bangsa Indonesia. 
Oleh karena itu melalui persiapan yang matang, maka pada 1 Januari 1967 UKSW 
mendirikan Fakultas Pertanian. 

Dalam perkembangannya, Fakultas Pertanian UKSW memperoleh status Terdaftar pada 
tahun 1969 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
7c/DPT/I/69 tanggal 16 Oktober 1969. Mengingat minat yang cukup besar dari para 
lulusan Sarjana Muda untuk melanjutkan studi Sarjana Lengkap, mulai tahun 1971 
dibuka program Sarjana Lengkap dengan dua jurusan, yaitu Jurusan Agronomi dan 
Jurusan Ekonomi Pertanian. 

Dalam rangka peningkatan daya tampung dan mutu lulusan, sejak tahun 1967 Fakultas 
Pertanian UKSW diperlengkapi dengan tambahan gedung kuliah dan laboratorium baru 
berikut peralatannya, serta beberapa hektar areal tanah sawah dan kebun percobaan. 
Demikian pula dengan tenaga pengajar tetap, sehingga sejak tahun 1976 Fakultas 
Pertanian UKSW dapat melepaskan diri dari ketergantungannya kepada Universitas 
Gajah Mada. 

Status Diakui untuk tingkat Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap diperoleh pada tahun 
1981, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
032/O/1981 tanggal 22 Januari 1981 (untuk tingkat Sarjana Muda) dan Nomor 
0408/O/1981 tanggal 27 November 1981 (untuk tingkat Sarjana Lengkap). 

Sesuai dengan perubahan sistem pendidikan di Indonesia, sejak tahun 1982 Fakultas 
Pertanian mulai menyelenggarakan program Stratum Satu (S1) dengan dua jurusan, 
yaitu Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan Jurusan Budi Daya Pertanian. Sedangkan 
program lama (reguler) masih diselenggarakan sampai dengan tahun kuliah 1984/1985 
yaitu untuk memberi kesempatan menyelesaikan studi kepada mahasiswa program 
reguler. 
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Setelah melalui perjuangan dan kerja keras selama 17 tahun, pada akhirnya Fakultas 
Pertanian memperoleh status akreditasi yang tertinggi, yaitu status Disamakan, dengan 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0614/O/1984 tanggal 
29 November 1984 untuk Jurusan Budi Daya Pertanian dan Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian. Dengan diperolehnya status Disamakan ini, berarti secara resmi Pemerintah 
telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Pertanian untuk mengelola dirinya 
sendiri, dan sekaligus pengakuan bahwa keluaran yang dihasilkannya berbobot sama 
dengan keluaran dari Fakutas Pertanian Universitas Negeri. 

Dengan adanya perubahan kurikulum yang berlaku secara nasional untuk program 
Sarjana Ilmu Pertanian, yang diatur melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 0311/8/1994, maka mulai tahun akademik 1996/1997 Fakultas 
Pertanian menerapkan kurikulum baru. Untuk Jurusan Budi Daya Pertanian memiliki 
satu program studi, yaitu Program Studi Agronomi dan Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian juga memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Sosial Ekonomi 
Pertanian/Agribisnis dengan Bidang Minat Sosial Ekonomi Pertanian dan Bidang Minat 
Agribisnis. 

Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78/D/O/1997 
tertanggal 17 November 1997, Pemerintah memberikan status Terakreditasi 
berperingkat B bagi kedua program studi yang diselenggarakan Fakultas Pertanian 
UKSW. Pada tahun 2003 telah dilakukan Reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk kedua program studi yang ada 
di Fakultas Pertanian UKSW. Melalui Surat Keputusan BAN PT No 027/BAN-PT/Ak- 
VII/S1/IX/2003 tanggal 5 September 2003 maka program studi Agronomi memperoleh 
Akreditasi Peringkat A (Sangat Baik). Pada tahun yang sama juga untuk program studi 
Agribisnis memperoleh Akreditasi Peringkat B (Baik), dengan Surat Keputusan BAN PT 
No. 044/BAN-PT/AK-VII/S1/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003. Pada tahun 2009 
kedua program studi yang ada di Fakultas Pertanian (Agroteknologi dan Agribisnis) 
melakukan Reakareditasi kembali dan keduanya memperoleh Akreditasi B. Pada tahun 
2007 – 2008, secara Nasional nama Program Studi Agronomi berganti nama menjadi 
Program Studi Agroteknologi dan nama Program Studi Agribisnis tetap menggunakan 
nama yang sama.Selanjutnya pada tahun 2015 kembali dilakukan reakreditasi untuk 
Program Studi Agribisnis dan Agroteknologi dengan perolehan: Program Studi 
Agribisnis terakreditasi B berdasarkan SK BAN-PT No 1201/SK/BAN- 
PT/Akred/S/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 berlaku sampai 12 Desember 2020. 
Sedangkan Program Studi Agroteknologi terakreditasi A berdasarkan SK BAN-PT No. 
0205/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016, berlaku sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan 
15 April 2021. 
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Mulai tahun akademik 2008-2009, profil lulusan Fakultas Pertanian diarahkan agar 
memiliki jiwa bisnis Pertanian, dalam arti kata, setiap lulusan dari fakultas Pertanian 
harus mampu menghasilkan inovasi teknologi dan inovasi sosial ekonomi dan 
bisnis.Oleh karena itu nama Fakultas Pertanian diubah menjadi Fakultas Pertanian dan 
Bisnis (FPB). Surat Keputusan mengenai penetapan ini baru terbit pada tahun 2010. 
Nama Fakultas Pertanian dan Bisnis (FPB) juga semakin menegaskan tentang 
keberadaan Program Studi Agribisnis yang membawa misi bisnis dalam Fakultas 
Pertanian dan Bisnis. 

Pada perkembangannya, mulai tahun akademik 2008 – 2009 Fakultas Pertanian dan 
Bisnis UKSW melaksanakan sistem kalender akademik Semester (dalam satu tahun 
dilakukan 2 kali waktu akademik) dimana pada masa break semester dimanfaatkan 
untuk melaksanakan Semester Pengayaan. Semester Pengayaan wajib diadakan oleh 
Fakultas Pertanian dan Bisnis akan tetapi mahasiswa tidak wajib mengikutinya. 
Semester Pengayaan berisi kegiatan ekstra kurikuler, soft skill mahasiswa dan kegiatan 
lainnya yang dipandang perlu oleh fakultas dan mahasiswa. Disamping itu mulai tahun 
akademik 2008–2009 diberlakukan kurikulum baru 2008. Kurikulum baru 2008 
mengacu pada masukan Kelompok Kerja Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian 
di Indonesia serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 045/U/2002. 
Kurikulum baru 2008 Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW lebih menekankan 
pengembangan matakuliah baru, pembentukan konsentrasi studi dan penegasan nama 
Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Agribisnis dalam beberapa matakuliah 
yang ada. 

Pada Kurikulum 2008 maka Konsentrasi Studi untuk program studi Agribisnis terdiri atas 
1) Konsentrasi Bisnis dan Manajemen Pertanian; 2) Konsentrasi Manajemen Sumber 
Daya Pertanian; 3) Konsentrasi Komunikasi dan Teknologi Informasi Pertanian; 4) 
Konsentrasi Kebijakan Pertanian dan 5) Konsentrasi Manajemen Perkebunan. 
Sedangkan Konsentrasi Studi untuk program studi Agroteknologi terdiri atas 1) 
Agrobioteknologi; 2) Manajemen Sumber Daya Lahan; 3) Arsitektur lansekap dan 4) 
Penanganan Hasil Pertanian. Untuk mempertajam kemampuan profesionalitas 
lulusannya, maka pada Tahun 2013 telah disusun kurikulum baru untuk Program Studi 
Agroteknologi dan Program Studi Agribisnis. Kurikulum baru disusun atas dasar 
Kurikulum Berbasis Kompetensi, desain proses pembelajaran menggunakan sistem 
Student Center Learning dan perubahan matakuliah umum (MKU) sesuai ketentuan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Untuk semakin meningkatkan peranannya di tengah masyarakat, Fakultas Pertanian dan 
Bisnis UKSW mulai tahun 2008 menyelenggarakan beasiswa AEP (Agricultural Excellent 
Program) dan pada 2010 diselenggarakan program beasiswa ASP (Agricultural Social 
Program). Program Beasiswa AEP diperuntukkan kepada calon mahasiswa yang 
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memiliki prestasi akademik tinggi dan memiliki minat bekerja di sektor pertanian, 
sementara itu Program Beasiswa ASP diperuntukan kepada calon mahasiswa yang 
berasal dari keluarga kurang mampu. Sumber beasiswa AEP dan ASP berasal dari UKSW, 
Yayasan David Tjakra, Yayasan Compasion Indonesia, Leadership Development Program, 
PT. Primasid dan Alumni Fakultas Pertanian (Ikapersana). Ke depan, program ini akan 
semakin ditingkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. 

Pada perkembangan selanjutnya dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari 
masyarakat dan pemerintah (melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 
210/D/0/2010 tanggal 9 Desember 2010) maka sejak tahun 2011 Fakultas Pertanian dan 
Bisnis diijinkan menyelenggarakan Program Pascasarjana (S2) untuk Program Studi 
Magister Agroekoteknologi. Pada tahun 2014 untuk pertama kalinya dilakukan 
akreditasi untuk Program Studi Magister Agroekoteknologi dan memperoleh peringkat 
“B” berdasarkan SK No. 177/BAN-PT/Akred/M/VI/2014. 

Selanjutnya berdasarkan perubahan kurikulum pada tahun ajaran 2016/2017 di 
U n i v e r s i t a s Kr i s t e n S a t ya Wa c a n a S a l a t i ga ( Ke p u t u s a n Re k t o r : 
No.272/Kep/Rek/7/2016), yang merupakan implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia(KKNI), maka Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW menerapkan Kurikulum 
UKSW 2016, dengan berlandaskan peraturan: 

1. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) 

2. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi 
Pasal 10 ayat 4 yang mensyaratkan setiap Program Studi wajib menyusun Capaian 
Pembelajaran (CP)/Learning Outcome (LO) 
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BAB 2 

 
VISI MISI 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 
DAN 

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS 

2.1. Visi Universitas Kristen Satya Wacana 

1. Menjadi Universitas Scientiarum, untuk pembentukan persekutuan 
pengetahuan tingkat tinggi, yang terikat kepada pengajaran kebenaran 
(alethea) berdasarkan pada realisme Alkitabiah. 

2. Menjadi Universitas Magistrorum et scholarium untuk pembentukan 
minoritas yang berdaya cipta (creative minority) bagi pembangunan dan 
pembaruan masyarakat dan negara Indonesia. 

3. Menjadi pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam masyaratakat 
(temasuk gereja) yang sedang membangun. 

4. Menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik, mensiyalir, 
mencatat perubahan-perubahan itu. 

5. Menjadi pelayan yang memberi kiritik yang normatif kepada gereja dan 
masyarakat. 

2.2. Misi Universitas Kristen Satya Wacana 

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: 

a. Pendidikan dan pengajaran tinggi; 

b. Penelitian; 

c. Pengabdian kepada masyarakat 

2. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, yang kegiatan-kegiatannya 
pada satu pihak mempunyai motivasi dan merupakan bentuk perwujudan 
Iman Kristen yang Oikumenis dan pada pihak lain menjawab secara tepat dan 
bertanggung-jawab situasi sosiokultural dan kebutuhan bangsa serta negara 
Republik Indonesia. 

3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipal 
dan kreatif-realistis, berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan 
dibimbing oleh Firman Tuhan. 

4. Mewujudkan pusat pemikiran dan pengalaman untuk pembinaan kehidupan 
yang adil, bebas, tertib, serta sejahtera. 

5. Mencari dan mengusahakan terdapatnya hubungan yang bermakna antara 
iman Kristen dan berbagai bidang ilmu dan kegiatan atau pelayanan. 
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6. Mengajar, mendidik, dan membentuk manusia-manusia yang 
bertanggungjawab yang berpedoman pada kebenaran, keadilan dan kasih. 

2.3. Visi FPB UKSW 

Menjadi Fakultas Pertanian dan Bisnis di kawasan Asia Tenggara yang unggul 
dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan menghasilkan lulusan yang 
takut akan Tuhan, berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan 
pertanian tropika pada tahun 2025. 

2.4. Misi FPB UKSW 

1. Melaksanakan tata kelola fakultas dengan menerapkan sistem penjaminan 
mutu yang baik dan berkesinambungan, berlandaskan iman Kristiani. 

2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis 
penelitian, teknologi tepat guna dan berkelanjutan. 

3. Menjalankan basic and applied research di bidang pertanian tropika dan bisnis 
yang dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi 
masyarakat dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. 

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non-pendidikan dari 
dalam dan luar negeri, serta alumni. 
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BAB 3 
 

STRUKTUR ORGANISASI DAN PROFIL PENGAJAR 

3.1. Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi dan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana, struktur 
organisasi Fakultas Pertanian dan Bisnis dapat dilihat pada Gambar 1. 

3.2. Personalia Struktur Organisasi 
Personalia pada Struktur Organisasi di lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis 
dapat dilihat pada susunan sebagai berikut: 

1. Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. 
D e k a n 

2. Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S. 
Wakil Dekan/Penjaminan Mutu Fakultas 

3. Ketua Program Studi S1 
• Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. 

Prodi Agroteknologi 

 Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
Prodi Agribisnis 

4. Ketua Program Studi S2(Pascasarjana) 
• Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc. 

Magister Ilmu Pertanian 

5. Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P. 
Kepala Laboratorium 

6. Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. 
Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni 

7. Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus,M.Sc. 
Koordinator Promosi dan Publikasi 

8. Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.Si. 
Koordinator Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama 

9. Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.E.P. 
Koordinator Studi Ekskursi, PKL dan KKN (Semangka) 

10. Theresa Dwi Kurnia, S.P., M.P. 
Redaksi Jurnal AGRIC 

11. Ir. Djoko Murdono, M.S. 
Kapusdi Gandum Tropika 

12. Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. 
Kapusdi Fitofarmaka 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW 
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3.3. Uraian Tugas Pejabat Struktural FPB UKSW 

D E K A N 

1. Bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan 
sivitas akademika Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, berkoordinasi dengan 
pejabat struktural terkait. 

2. Mengusulkan perekrutan tenaga dosen dan menindaklanjutinya setelah 
mendapat persetujuan Rapat Fakultas sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Mengusulkan penambahan atau pengalihtugasan pegawai tenaga 
kependidikan dan menindaklanjutinya setelah mendapat persetujuan Rapat 
Fakultas, sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Memimpin pelaksanaan kelulusan mahasiswa meliputi yudisium, fakulter, 
serta penandatanganan dokumen sesuai wewenangnya. 

5. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan sivitas akademika. 

6. Bertugas mewakili fakultas pada forum-forum di tingkat UKSW dan menjalin 
kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan UKSW, dalam bidang 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 
meliputi menghadiri rapat Senat universitas dan rapat-rapat sebagai wakil dan 
pembawa aspirasi Fakultas serta melaporkannya ke Rapat Fakultas; dan 
menghadiri wisuda sarjana. 

7. Bertanggung jawab akan keberlangsungan, eksistensi, dan pencapaian visi 
misi Fakultas dalam suasana persaudaraan, kerjasama, adil, aman, dengan 
penuh rasa kebebasan yang mendukung kemajuan. 

 

WAKIL DEKAN/PENJAMINAN MUTU (PM) FAKULTAS 

1. Menyusun anggaran belanja Fakultas untuk setiap tahun anggaran yang akan 
berjalan serta menindaklanjuti dan mewujudkan anggaran yang telah 
disetujui Pimpinan UKSW dengan sepengetahuan Dekan 

2. Melakukan pembinaan tenaga kependidikan yakni tata usaha meliputi 
pengaturan tugas administratif, pemantauan dalam rangka pembinaan 
jenjang kepangkatan pegawai kependidikan 

3. Menghadiri rapat koordinasi terkait anggaran yang diselenggarakan 
pembantu Rektor II dan melaporkan ke rapat fakultas 

4. Membantu Dekan dalam mewakili fakultas di tingkat UKSW dan menjalin 
kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan UKSW, dalam bidang 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 
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5. Mengevaluasi, mengembangkan perangkat penerapan SPM melalui 
penyiapan dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, prosedur mutu, 
standar mutu, instruksi kerja) bekerjasama dengan Ketua Program Studi. 

6. Mewakili Fakultas menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh 
Lembaga Penjaminan Mutu Akademik Internal Universitas (LPMAI), serta 
memfasilitasi pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal universitas. 

7. Membantu dan menyusun laporan dan rekomendasi yang bermanfaat dalam 
penyiapan proses akreditasi program studi. 

 

KETUA PROGRAM STUDI 

1. Menyusun program pendidikan/pengajaran yang mendukung pencapaian visi 
misi program studi meliputi pengaturan jadwal dan alokasi pengajar mata 
kuliah tiap semester, pengembangan kurikulum, penyusunan silabus, SAP, 
diktat kuliah, dan penuntun praktikum. 

2. Memantau penyelenggaraan akademik berjalan dengan tertib efisien efektif 
yakni dalam hal pemahaman visi misi program studi kepada mahasiswa, 
pelaksanaan admisi, perwalian, pendaftaran praktik kerja lapang, pendaftaran 
tugas akhir, dan proses pendaftaran kegiatan pembelajaran yang lain. 

3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas staf dosen pada program studi yang 
dipimpinnya meliputi pemantauan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi 
staf dosen pada program studi yang dipimpinnya, penyusunan man power 
planning, perekrutan dosen baru, pengelolaan pengembangan dosen melalui 
studi lanjut, seminar, short course, dan lainnya, sesuai ketentuan berlaku dan 
persetujuan Rapat Fakultas. 

4. Menyusun anggaran program studi yang mendukung pengembangan 
program studi secara optimal sesuai ketentuan berlaku. 

5. Bertanggung jawab dalam penyusunan laporan evaluasi aktif bagi keperluan 
akreditasi program studi yang diminta oleh Kopertis VI dan BAN PT. 

6. Menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan PR-I, dan melaporkannya 
kepada Rapat Dinas Fakultas 

7. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang mendukung pengembangan 
kompetensi mahasiswa, antara lain meliputi jejaring lembaga tempat praktik 
lapang mahasiswa, jejaring lembaga sasaran studi ekskursi sesuai ketentuan 
berlaku dan persetujuan Rapat Fakultas. 

8. Mendukung pembinaan prestasi mahasiswa bidang akademik dalam bentuk 
bimbingan dan penyediaan dana. 
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KEPALA LABORATORIUM 

1. Menghimpun usulan- usulan, mengkoordinasikan  pengadaan, 
mengiventarisasi sarana/prasarana Laboratorium dan kebun percobaan, dan 
disampaikan kepada Fakultas untuk diprogramkan dan memperoleh 
persetujuan/ pengesahan dari Dekan dan Pimpinan UKSW. 

2. Menyampaikan anggaran rutin yang telah disusunnya untuk kepentingan 
penyelenggaraan kegiatan di Laboratorium kepada Fakultas. 

3. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas 
dan pekerjaan para Pengatur Laboratorium dan laboran. 

4. Melakukan pengadaan tenaga asisten praktikum tiap semester dan 
penyelenggaraan penataran asisten. 

5. Mengembangkan laboratorium dan kebun percobaan sebagai sarana 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas untuk 
kegiatan penelitian dan sarana edukasi bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak 
luar sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

KOORDINATOR PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 

1. Menyusun Road Map penelitian Fakultas dan mengembangkan payung 
penelitian sebagai acuan arah penelitian dan pengabdian masyarakat 
Fakultas. 

2. Mengadakan hubungan kerjasama dengan unit-unit pelayanan yang ada dan 
dapat dijangkau atas persetujuan Dekan untuk pengembangan dan 
keberlanjutan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas. 

3. Mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan konsultasi Pertanian dan 
Bisnis, meliputi penyusunan usulan kegiatan konsultasi Pertanian dan Bisnis 
sesuai ketentuan berlaku dan persetujuan Fakultas. 

4. Membantu peningkatan produktivitas penelitian, pengabdian masyarakat, 
dan publikasi ilmiah dosen di tiap Program Studi yang mendukung pencapaian 
visi dan misi Fakultas. 

5. Mendukung pengembangan Pusat Studi Gandum Tropika (PSGT), Pusat Studi 
Fitofarmaka, Pusat Studi SIMITRO. 
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KOORDINATOR PROMOSI DAN PUBLIKASI 

1. Menyiapkan bahan atau materi promosi sesuai kebutuhan promosi Fakultas 
untuk mendukung pencapaian kuota jumlah mahasiswa, baik dalam media 
brosur, website, maupun media massa lainnya. 

2. Mengkoordinasikan, memonitor dan menganalisa strategi promosi tiap tahun 
dan melaporkannya kepada Fakultas. 

3. Mengiventarisasi dan mendokumentasikan dalam bentuk foto ataupun audio 
visual kegiatan-kegiatan Fakultas sebagai bahan promosi dan 
mempublikasikan pada media website Fakultas. 

4. Mengkoordinasikan jadwal dan petugas promosi berupa kunjungan sekolah 
dan melaporkannya kepada Fakultas. 

5. Menyusun rencana anggaran promosi dan publikasi dan melaporkannya 
kepada Dekan. 

 

KOORDINATOR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

1. Mendukung pembinaan, koordinasi, dan pemantauan kegiatan 
kemahasiswaan, baik kegiatan yang mendukung professional skill maupun 
humanistic skill, berkoordinasi dengan Senat Mahasiswa dan BPMF. 

2. Memantau dan pembinaan lembaga kemahasiswaan (BPMF maupun SMF). 

3. Melakukan seleksi beasiswa bagi mahasiswa baik sumber internal maupun 
eksternal dan pengaturan imbalan kerjanya. 

4. Mendukung peningkatan prestasi mahasiswa baik akademik maupun non 
akademik (olahraga, seni, dan sebagainya). 

5. Mendukung koordinasi kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru (OMB). 

6. Membantu dan memantau penyelenggaraan pelepasan mahasiswa 
menjelang wisuda (fakulter). 

7. Melakukan jejaring dan partisipasi alumni yang mendukung pengembangan 
kemahasiswaan, tracer study, serta partisipasi alumni dalam berbagai bentuk 
yang mendukung perbaikan proses pembelajaran, tata kelola, maupun 
kualitas fakultas sebagai penyelenggaran program pendidikan. 
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KOORDINATOR STUDI EKSKURSI, PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN KULIAH 
KERJA NYATA 

1. Mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan studi ekskursi, praktik 
kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata yang merupakan mata kuliah dalam 
kurikulum pendidikan di Fakultas Pertanian dan Bisnis, meliputi kegiatan 
persiapan, pembekalan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan 
kegiatan. 

2. Menyampaikan kepada fakultas dan mahasiswa tentang keputusan terkait 
pelaksanaan studi ekskursi, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata. 

3. Memastikan seluruh program kerja studi ekskursi, praktik kerja lapangan, dan 
kuliah kerja nyata berjalan dengan baik dan optimal. 

 

3.4. Profil Pengajar 
Daftar nama dan profil pengajar tetap Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW dapat 
dilihat pada Tabel 1. Selain pengajar tetap fakultas, masih terdapat beberapa 
pengajar tetap UKSW yang mengampu Mata Kuliah Umum (MKU) yaitu dari 
Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mengampu Mata Kuliah Dasar (MKD). Dalam 
penyelenggaraan praktikum dan asistensi, selain diampu oleh pengajar yang 
bersangkutan, juga dibantu oleh tenaga-tenaga asisten tidak tetap, yang 
jumlahnya mencapai 25 orang tiap semester. 

 

3.5. Profil Tenaga Kependidikan (Administrasi dan Laboran) 
Pelayanan administrasi pada level fakultas dan program studi S1 dan S2 di 
lingkungan Fakultas Pertanian dan Bisnis dilakukan oleh empat (4) orang tenaga 
administrasi atau tata usaha. Sementara itu dalam penyelenggaraan praktikum 
program studi S1 dan S2 baik yang diselenggarakan di laboratorium dan kebun 
percobaan dilayani oleh lima (5) laboran. Kelima laboran tersebut juga melayani 
penelitian dosen maupun mahasiswa S1 dan S2. Profil pengajar dan tenaga 
kependidikan Fakultas Pertanian dan Bisnis dapat dilihat pada Tabel 1. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ILMU PERTANIAN 



 

 

TMP 

Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Agronomi FP-UNS, 1997 
• Magister Ekonomi Pertanian, PPs-UGM, 2001 
• Doktor Ekonomi Pertanian, FP – UGM, 2014 

Gol - JAFA: IV/b – Lektor Kepala, NIP: 2001007,NIDN: 0616037501 

email : tinjung.prihtanti@uksw.edu 

Bidang Minat Penelitian: Agribisnis, sosial ekonomi pertanian dan 
lingkungan 

51032 

Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agronomi) UKSW, 1986 
• Magister Sains (Agronomi/Fisiologi) IPB, 1993 
• Doktor Pertanian (Agronomi/Bioteknologi), IPB, 2007 

51019 

Gol - JAFA: IV/a – Lektor Kepala, NIP: 1986056, NIDN: 0629046001 
EP 

email: endangeps@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Ilmu Benih dan Bioteknologi Pertanian 

MH 

Dr. Maria Marina Herawati, SP., MP. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agronomi) UKSW, 1993 
• Magister Pertanian (Agronomi) UGM, 2003 
• Doktor Ilmu Pertanian (Agronomi) UGM, 2016 

Gol - JAFA: III/d – Lektor, NIP: 1994050, NIDN: 0610027001 
email: maria.marina@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Metabolit sekunder, Kultur Jaringan, 
Fisiologi Tumbuhan dan Bioteknologi Pertanian 

51031 
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YW 

Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Penyuluhan) IPB, 1985 
• Magister Pertanian (Ekonomi Pertanian), FP–UGM, 2003 
• Doktor Ilmu Pertanian (Ekonomi Pertanian), FP–UGM, 2016 

Gol - JAFA: IV/c – Lektor Kepala, NIP: 1986021, NIDN: 0609096202 
email: yuliawati.fpb@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Ekonomi Pertanian 

51017 

LTS 

Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc. 

Kualifikasi Akademik: 
• Sarjana Pertanian (Sosial Ekonomi) IPB, 1984 
• Master Manajemen, Univ. Reading, 1992 
• Doktor Ekonomi Pertanian, IPB, 2006 

Gol - JAFA: III/d – Lektor, NIP:1985017, NIDN: 0618056101 
email: lasmono.sunaryanto@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Industri Kecil, UKM, Pembangunan 
Masyarakat 

51015 

NW 

Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P. 

Kualifikasi Akademik: 
• Sarjana Pertanian (Agronomi) UKSW, 1984 
• Magister Pertanian (Agronomi), FP- UGM, 1995 
• Doktor Ilmu Pertanian (Agronomi), FP – UGM, 2009 

Gol - JAFA: IV/c – Lektor Kepala, NIP: 1985004, NIDN: 0605015901 
email: nugraheni.widyawati@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Hortikultura 

51016 
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BN 

Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. 

Kualifikasi Akademik: 
• Sarjana Pertanian (Sosek) FP-UKSW, 1988 
• Magister Manajemen UGM, 1992 
• Doktor Ekonomi Pertanian, PPs – IPB, 2012 

Gol - JAFA: III/c – Asisten Ahli, NIP: 1993038, NIDN: 0626016301 
email: bayu.nuswantara@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Ekonomi Pertanian 

51030 

YHA 

Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc. 

Kualifikasi Akademik: 
• Sarjana Pertanian (Hama & Penyakit), IPB, 1981 
• Master of Science Technology of Crop Protection, 

Reading University, ‘94 
• Doktor Entomologi-Fitopatologi, IPB, 2007 

Gol - JAFA: III/c – Lektor, NIP: 1988017, NIDN: 0619115801 
email: yohanes.agus@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Keanekaragaman Hayati Serangga Tanah 
(Soil Insect Biodiversity), Hama Penyakit Tanaman dan Gulma. 

51023 
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Dr. Ir. Bistok H. Simanjuntak, M.Si. 51009 

Kualifikasi Akademik: 
• Sarjana Pertanian (Agronomi) FP - UKSW, 1989 
• Magister Ilmu Tanah IPB, 1997 
• Doktor Ilmu Tanah Unibraw, 2007 

Gol - JAFA: III/D – Lektor, NIP: 1990001, NIDN: 0618056401 
BHS 

email: bistok.simanjuntak@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Agroklimat, Manajemen Tanah dan Air 
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Theresa Dwi Kurnia, S.P., M.P. 51627 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agronomi) FPB-UKSW, 2011 
• Magister Pertanian, UKSW, 2014 

Gol - JAFA: III/b – Asisten Ahli, NIP: 2014034, NIDN: 0628058801 
TDK 

email: theresa.dk@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Pemuliaan Tanaman 

Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agribisnis) UNPAD, 2010 
• Magister Pertanian (Agribisnis), UNPAD, 2014 

51636 

Gol - JAFA: III/b - Asisten Ahli, NIP: 2015003, NIDN: 0620108603 
HJN 

email: hendrik.nadapdap@uksw.edu 

Bidang Minat Penelitian: Agribisnis 

Ir. Djoko Murdono, M.S. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agronomi) FP-UKSW, 1984 
• Magister Pemuliaan Tanaman IPB, 1993 

51014 

Gol - JAFA: III/c – Asisten Ahli, NIP: 1985011, NIDN: 0631126002 
DM 

email: djoko.murdono@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Pemuliaan Tanaman, Produksi Benih 
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Dr. Ir. Suprihati, M.S. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Ilmu Tanah) IPB, 1982 
• Akta V, 1985 
• Magister Ilmu Tanah IPB, 1991 
• Doktor Ilmu Tanah IPB, 2007 

51013 

SPR 
Gol - JAFA: IV/c – Lektor Kepala, NIP: 1983013, NIDN: 0624096001 
email: suprihati.fpb@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Pengelolaan Hara dan Lingkungan 

Dr. Maria, SP., M.P. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian dan Bisnis (Agribisnis) FP-UKSW, 2001 
• Magister Ekonomi Pertanian PPs-UGM, 2008 
• Doktor Ilmu Pertanian (Ekonomi Pertanian), FP-UGM, 2019 

51035 

Gol - JAFA: III/c – Lektor, NIP:2002013, NIDN: 0617087901 
Mar 

email: maria.fpb@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Manajemen Agribisnis 

Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Budidaya Pertanian) FP-UGM, 2007 
• Magister Pertanian Organik, Wageningen, Netherlands, 2014 

51635 

Gol - JAFA: III/b - Asisten Ahli, NIP: 2014045, NIDN: 0616098404 
DRB 

email: dina.banjarnahor@uksw.edu 

Bidang Minat Penelitian: Organic Agriculture 
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Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Biologi, UKSW, 2003 
• Magister Biologi, UKSW, 2008 

46012 

Gol - JAFA: III/b - Asisten Ahli, NIP: 2015068, NIDN: 0629048002 
YG 

email: yoga.handoko@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Mikrobiologi dan Teknologi Hasil Pertanian 

Andree Wijaya Setiawan, S.P., M.P. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agroteknologi) FPB-UKSW, 2013 
• Magister Pertanian (Agroekoteknologi), UKSW, 2017 

51637 

Gol - JAFA: III/b - Asisten Ahli, NIP: 2018001, NIDN: 0611119102 
AWS 

email: fpb.andre@uksw.edu 

Bidang Minat Penelitian: Proteksi Tanaman 

AJS 

Alfred Jansen Sutrisno, ST., M.Si., M.Agr. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Teknik Industri, Universitas Pattimura 
• Arsitektur Lanskap, Institut Pertanian Bogor 
• Environmental Horticulture, Chiba University 

NIP: 2018027 

email: fpb.alfred@uksw.edu 
Bidang Minat Penelitian: Arsitektur lanskap dan pemodelan 
lingkungan 

51638 
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Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P. 51639 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agribisnis) FPB-UKSW, 2016 
• Magister Pertanian (Agribisnis), UKSW, 2019 

email: damaradinda3@gmail.com 
DNZ Bidang Minat Penelitian: Agribisnis 

LS 

Liska Simamora, S.P., M.Sc. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
• Sarjana Pertanian (Agribisnis) FP-USU 
• Master of Science, Biobusiness Management National Chiayi 

University 

email: abigailliska752@gmail.com 
Bidang Minat Penelitian: Manajemen Agribisnis 

51640 
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TABEL 2. 
PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN 

MINARTI 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 

Pendidikan: SMK Jurusan Tata Usaha; Gol/Ruang: III/c 

Kompetensi: 1. Kemampuan komputer: MS Office (Word, Excel), 
internet. 2. Pengarsipan. 3. Administrasi keuangan 

Bidang Pekerjaan: 

1. Membantu Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Rapat Fakultas dan 
Program Studi 

2. Membantu Wakil Dekan dan Kaprodi: 
a. mengatur keuangan perjalanan dinas dosen, non-dosen dan pimpinan fakultas 

b. mengelola Keuangan untuk kegiatan akademik dan non-akademik 

c. dalam pengadaan BHP Kantor fakultas dan program studi 

3. Membantu Kaprodi dalam pengaturan pelaksanaan seminar mahasiswa 

4. Mengelola arsip-arsip (hardcopy dan softcopy) Laporan kegiatan akademik dan non- 
akademik program S1 

5. Melakukan pencatatan Surat Keluar – Masuk fakultas 
 

MUJIYONO 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 

Pendidikan: SMK Administrasi Perkantoran; Gol/Ruang: II/c 

Kompetensi: 1. Kemampuan komputer: MS Office (Word, Excell, 

Powerpoint, Access), internet. 2. Pengarsipan. 3. Administrasi kantor 

Bidang Pekerjaan: 

1. Membantu Kaprodi: 
a. Admisi 

b. Registrasi Mahasiswa S1 (SIASAT) 

c. Penyusunan Jadwal Kuliah-Praktikum S1 

d. penjajagan dan perijinan mahasiswa untuk kegiatan skripsi 

2. Layanan pengaturan ruang Kuliah, Praktikum S1 dan S2 serta keperluan lain 

3. Membantu Koordinator Studeks, PKL dan KKN membuat surat penjajagan dan 
perijinan mahasiswa untuk kegiatan PKL. 

4. Mengarsipkan (hardcopy dan softcopy) Presensi Kuliah/Praktikum program S1 

5. Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD-LKD) 

6. Mengelola arsip-arsip (hardcopy dan softcopy) Laporan kegiatan akademik dan non- 
akademik program S1 
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UNTUNG LAKSONO 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 

Pendidikan: SMA; Gol/Ruang: III/b 

Kompetensi: 1. Kemampuan komputer: MS Office (Word, Excell, 
Powerpoint), internet. 2. Pengarsipan. 3. Administrasi 

Bidang Pekerjaan: 

1. Membantu pimpinan dan pejabat struktural FPB: 
a. membuat surat permohonan SK Pimpinan UKSW 

b. Mengarsipkan (hardcopy dan softcopy) SK Pimpinan UKSW dan SK Dekan 

c. Membuat Surat Tugas dosen dan mahasiswa untuk kegiatan akademik dan non- 
akademik 

2. Membantu Kaprodi: administrasi Skripsi 

3. Membantu Panitia Ujian mengelola administrasi dan pelaporan ujian skripsi dan 
tesis 

4. Membantu Dekan dan Kaprodi: 
a. mengelola administrasi Yudicium 

b. Laporan rutin kegiatan akademik Program Studi ke Kopertis 

5. Menangani arsip-arsip (hardcopy dan softcopy) Laporan kegiatan akademik dan non- 
akademik program S1 

6. Melakukan pencatatan Surat Keluar – Masuk fakultas 

7. Menambat rapat dinas FPB 
 

ROSSIANA DWI NOVIYANTHI, SH. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 

Pendidikan: Sarjana Hukum; Gol/Ruang: II/d 

Kompetensi: 1. Kemampuan komputer: MS Office (Word, Excell, 
Powerpoint), Web WordPress, web internet. 2. Pengarsipan. 

3. Administrasi Keuangan 

Bidang Pekerjaan: 

1. Administrasi, Akademik dan Keuangan prodi Magister Agroekoteknologi (Magister 
Ilmu Pertanian): 
a. Membantu Kaprodi S2 menangani promosi dan admisi mahasiswa baru 

b. Membantu Kaprodi S2 mengatur Jadwal dan Ruang kegiatan akademik 
(Kuliah/Praktikum/Seminar/Kuliah Tamu/Ujian) 

c. Membantu Kaprodi S2 menangani administrasi dan keuangan beasiswa 
mahasiswa 

d. Membantu Kaprodi S2 menangani Administrasi kegiatan akademik (Pra- 
Registrasi) 
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e. Membantu Kaprodi S2 menangani keuangan kegiatan akademik (honor 
kuliah/praktikum dosen/asisten dosen/laboran) dan tugas dinas di prodi S2 

f. Mengarsipkan Laporan kegiatan akademik dan non-akademik di prodi S2 

2. Operator Website FPB 

3. Membantu pengurusan JAFA dosen 

4. Membantu pengelolaan E-Journal Agric 

5. Administrasi Penjaminan Mutu FPB 

6. Penambat radin pejabat struktural 
 
 

WAMILIA YULIANINGSIH, S.Si. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 

Pendidikan: Sarjana Biologi; Gol/Ruang: II/D 

Kompetensi: 1. Analisis Jaringan Tanaman: kadar air, pH, kandungan 
vitamin,kandungan alkohol, protein, karbohidrat, lemak, khlorofil. 2. 

Analisis mutu benih. 3. Analisis kromosom. 4. Operator peralatan mikroskop cahaya 
(binokuler dan stereo), remote-microscope, spektrophotometer, autoklaf, distilator, 
count colony counter, EC-meter, oven, pembersihan dan pemrosesan benih, Seed 
Grinder, termometer, termometer maks-min, higrometer, lux-meter. 5.K e m a m p u a n 
komputer: MS Office (Word, Excell , Powerpoint), internet 

Bidang Pekerjaan: 

1. Laboran di Laboratorium Fisiologi Tanaman dan Kultur Jaringan 

2. Laboran di Laboratorium Proteksi 

3. Melayani praktikum, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa dan dosen 

 

 

MICHAEL YOSEPH JUANTO 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 
Pendidikan: SMA IPA, Gol/Ruang: II/B 

Kompetensi: 1.Pembenihan/Pembibitan dan Budidaya tanaman 
pangan dan hortikultura. 2. Pembibitan dan Budidaya ikan lele 

Bidang Pekerjaan: 

1. Laboran di Laboratorium Lapangan dan Green House (Kebun Kartini) 

2. Melayani praktikum, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen 
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TRIAS BUDI RAHAYU, SP. 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 

Pendidikan: Sarjana Pertanian; Gol/Ruang: II/D 

Kompetensi: 1. Analisis Tanah dan Jaringan Tanaman: kadar air, pH, 
kandungan unsur hara N, P, K, kandungan Bahan Organik, protein, 

karbohidrat, khlorofil dan tekstur tanah. 2. Operator peralatan: Destilation unit, 
Digester, Spektrophotometer, Flamephotometer, Sentrifuge, pH meter, EC meter, 
traktor. 3. Menangani instalasi kelistrikan. 4. Budidaya tanaman pangan dan 
hortikultura. 5. Kemampuan komputer: MS Office (Word, Excell, Powerpoint), internet 

Bidang Pekerjaan: 

1. Laboran di Laboratorium Tanah 

2. Melayani praktikum, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa dan dosen 

 

 

KURNIAWAN ANDRIANTO, SP. 

Kualifikasi Akademik: 
Pendidikan: Sarjana Pertanian; Gol/Ruang: II/D 

Kompetensi: 1.Analisis: (a.) Mutu benih, (b.) Hasil pertanian: kadar 
air,protein,karbohidrat, khlorofil, vitamin C, glukosa, (c.) Tanah dan 

Jaringan Tanaman: kadar air, pH, kandungan unsur hara N, P, K, kandungan Bahan 
Organik dan tekstur tanah. 2.Operator peralatan: pembersihan dan pemrosesan benih, 
spektrofotometer, mikroskop cahaya (binokuler dan stereo), Optikam USB, 
spektrophotometer, sentrifus, autoklaf, DHL/EC meter, pH meter dan i-daun. 3. 
Pembersihan dan perawatan mikroskop. 4. Kemampuan komputer: MS Office (Word, 
Excell, Powerpoint), internet 

Bidang Pekerjaan: 
1. Laboran di Laboratorium Benih 

2. Laboran di Laboratorium Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 

3. Melayani praktikum, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa dan dosen 
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BUDHI KRISTIYANTO 

KUALIFIKASI AKADEMIK: 

Pendidikan: SMT Pertanian; Gol/Ruang: I/B 

Kompetensi: 1. Pembibitan dan Budidaya tanaman pangan dan 
hortikultura. 2. Operator traktor dengan berbagai peralatan tambahan 

untuk mengolah tanah, mesin-mesin perontok (thresher) dan pembersihan hasil panen 
(cleaner). 3. Pengamatan peralatan Stasiun Klimatologi. 

Bidang Pekerjaan: 

1. Laboran di Laboratorium Lapangan dan Green House (Kebun Salaran). 

2. Melayani praktikum, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

3. Pengamat peralatan di Stasiun Klimatologi di Kebun Salaran 
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BAB 4

PENDIDIKAN DAN PENGAJARANPROGRAM SARJANA (S1)

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

4.1. VISI, MISI dan TUJUAN PRODI AGROTEKNOLOGI

4. 1.1. Visi  Program Studi Agroteknologi

Pada tahun 2025 menjadi program studi agroteknologi yang terkemuka di 
Asia Tenggara melalui pengamalan ipteks bidang pertanian tropika modern 
dan berkelanjutan.

4. 1.2. Misi Program Studi Agroteknologi

1. Melaksanakan tata kelola program studi agroteknologi dengan 
menerapkan  s i stem penjaminan  mutu  yang  ba ik  dan  
berkesinambungan, berlandaskan iman kristiani

2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis 
penelitian, teknologi tepat guna dan berkelanjutan dengan fokus pada 
bidang agrobioteknologi, manajemen sumberdaya lahan, arsitektur 
lanskap dan teknologi pengolahan hasil pertanian.

3. Menjalankan basic and applied research di bidang agrobioteknologi, 
manajemen sumberdaya lahan, arsitektur lanskap dan teknologi 
pengolahan hasil pertanian yang dipublikasikan dan didiseminasikan 
sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan pertanian berkelanjutan.

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non-
pendidikan dari dalam dan luar negeri, khususnya di kawasan Asia 
Tenggara, serta alumni.

4. 1.3. Tujuan Program Studi Agroteknologi

1. Menghasilkan Sarjana Pertanian (SP) yang memiliki ciri-ciri:

A. Percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta dengan 
segala isinya dan memiliki sikap mengasihi.

B. Berpandangan dan memiliki sikap bahwa Pancasila adalah falsafah 
bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air serta 
memiliki keasadaran dan rasa pengabdian yang tinggi.
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C. Obyektif, terbuka, kritis inventif, berpandangan ke masa depan, 
sadar akan waktu dan organisasi, sadar akan pentingnya 
perencanaan, sadar akan kegunaan ilmu dan teknologi, tanggap 
terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat 
khususnya yang berkaitan di bidang keahliannya.

D. Berintegritas kepribadian yang tinggi, bertanggung jawab, jujur, dan 
berjuang untuk keadilan.

Yang memiliki kualifikasi:
a). Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi 

yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahlian Agroteknologi 
dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.

b). Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta 
metodologi di bidang keahlian agroteknologi sehingga mampu 
menemukan, memahami dan menjelaskan cara penyelesaian 
masalah yang ada dalam kawasan keahliannya.

c). Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, 
bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.

d). Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di 
bidang Agroteknologi 

2. Melalui program penelitian menghasilkan laporan-laporan penelitian, 
publikasi ilmiah melalui seminar ilmiah serta jurnal ilmiah nasional 
terakreditasi maupun jurnal ilmiah internasional sebagai dasar 
pengembangan ilmu pertanian dan pengajaran serta  pengabdian 
kepada masyarakat.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang didasarkan pada hasil 
penelitian

4.2. PENENTUAN PROFIL LULUSAN
Profil Lulusan pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis 
UKSW adalah creative minority SMART AGRONOMIST, yaitu sarjana pertanian 
yang ahli di bidang Produksi Tanaman (Agrobioindustri) atau Teknologi Pangan 
atau Arsitektur Lanskap yang mampu melaksanakan pekerjaannya dengan 
cerdas, terampil, efisien dan efektif.

a. Scientist (ilmuwan), yaitu sarjana pertanian yang selalu bertindak atas dasar 
kajian secara komprehensif untuk memecahkan permasalahan di bidang 
Agroteknologi berdasarkan ketajaman analisis dan kaidah ilmiah.
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b. Manajer, yaitu sarjana pertanian yang cakap sebagai pemimpin dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pencapaian tujuan secara 
tangguh, beretika dan bermoral.

c. Agripreneur, yaitu sarjana pertanian yang dapat bekerja secara mandiri dan 
atau kelompok untuk menciptakan usaha di bidang Agroteknologi secara 
produktif, bernilai dan berhasil.

d. Trainer, yaitu sarjana pertanian yang melakukan transfer IPTEK ke masyarakat 
serta berperan sebagai konsultan masyarakat yang pandai, bijaksana, berbudi, 
dan dapat dijadikan teladan.

1.RUMUSAN DESKRIPSI PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

1.a. Profil Scientist

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi

SCIENTIST

1. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian 
serta menginterpretasikan data secara profesional 
untuk menghasilkan kesimpulan yang benar dan 
akurat.

2. Mampu memberikan saran dan rekomendasi tepat 
berdasarkan kaidah ilmiah  dalam sistem produksi 
tanaman dan pascapanennya.

3. Mampu mengevaluasi IPTEK produksi tanaman 
d a n  p a s c a p a n e n n y a  u n t u k  m e l a k u a n  
pengembangan  untuk  memutakhirkannya

4. Mampu melakukan inovasi secara kreatif terhadap 
IPTEK produksi tanaman dan pascapanennya untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat

5. Mampu sebagai  pusat  pemikiran,  i lmu 
pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan di 
bidang produksi pertanian

1. Kemampuan Kerja

1. Mampu secara benar, efisien dan efektif dalam 
melaksanakan IPTEK produksi tanaman dan 
pascapanennya berdasarkan prinsip pertanian 
berkelanjutan, baik dengan teknologi modern 
maupun dengan teknologi kearifan lokal

2. Penguasaan 
    Pengetahuan 
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1.RUMUSAN DESKRIPSI PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

1.a. Profil Scientist

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi

SCIENTIST

2. Mampu menerapkan prinsip ilmiah dalam 
merumuskan, menganalisis dan memecahkan 
permasalahan dalam bidang ilmu dan teknologi 
pertanian.

3. Menguasai prinsip dan konsep dalam bidang 
produksi tanaman dan pascapanennya untuk 
menjadi peneliti  di bidang agroteknologi.

4. Menguasai pengetahuan dasar tentang budidaya 
tanaman untuk menjadi peneliti di bidang 
agroteknologi

2. Penguasaan 
    Pengetahuan 

1. Mampu mengelola riset di bidang agroteknologi.

2. Mampu mentransferkan IPTEK bermanfaat ke 
masyarakat

3. Mampu berfikir analitis dan sintesis dengan 
memperhitungkan dampak di lingkup global dalam 
berkehidupan bermasyarakat

4. Mampu bekerja secara tim maupun mandiri dalam 
pelaksanaan riset di bidang agroteknologi sebagai 
upaya peningkatan produksi tanaman secara 
produktif, bernilai, bermanfaat  dan berhasil

3. Kemampuan 
    Manajerial 

1 Memiliki tanggung jawab dan softskill dalam 
mengelola riset di bidang agroteknologi.

2. Memiliki tanggung jawab dalam menerapkan 
metode kuantitatif dan kualitatif dalam 
menganalisis permasalahan, potensi dan prospek 
di bidang agroteknologi

3. Memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan 
hasil riset di bidang agroteknologi.

4. Memiliki tanggung jawab dalam mengkomunikasi-
kan hasil riset di bidang agroteknologi

4. Tanggung Jawab
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1.b. Profil Manajer Agroteknologi

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi

Manajer Agroteknologi

1. Mempunyai keahlian untuk menerapkan konsep 
manajemen di bidang produksi tanaman dan 
penanganan pasca panen.

2. Mampu merencanakan dan merancang sistem 
produksi tanaman secara efektif dan produktif.

3. Mampu melaksanakan perencanaan, sistem 
produksi tanaman secara tepat sesuai kaidah 
pertanian berkelanjutan.

4. Mampu mengevaluasi dan menilai proses produksi 
tanaman berikut penanganan pascapanennya.

1. Kemampuan Kerja

1. Menguasai pengetahuan manajemen yang 
dibutuhkan untuk menjadi profesional di bidang  
produksi tanaman dan penanganan pasca panen.

2. Menguasai prinsip dan konsep teknologi produksi 
tanaman, teknologi pasca panen, pengelolaan 
lahan, sistem produksi, rantai pemasaran dan 
ketenagakerjaan yang dibutuhkan untuk menjadi 
profesional di bidang agroteknologi.

2. Penguasaan 
    Pengetahuan

1. Mampu mengelola bisnis formal di bidang produksi 
tanaman.

2. Mampu menyusun strategi jalan keluar yang tepat 
pada permasalahan yang muncul dalam sistem 
produksi tanaman dan pascapanennya.

3. Mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasi-
kan seluruh kegiatan di bidang produksi tanaman 
mulai dari pra produksi, produksi, panen, pasca 
panen hingga distribusi.

4. Mampu melihat suatu bisnis formal di bidang 
produksi tanaman sebagai suatu keseluruhan dan 
memahami hubungan antar bagian yang saling 
bergantung, serta mendapatkan, menganalisa dan 
menginterpretasikan informasi yang diterima dari 
berbagai sumber.

3. Kemampuan 
    Manajerial 
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1.c. Profil Agripreneur 

AGRIPRENEUR

1. Mampu menguasai penyusunan rencana bisnis di 
bidang produksi tanaman

2. Mampu bekerja secara tim maupun mandiri untuk 
menciptakan usaha di bidang produksi tanaman 
dan pascapanennya secara produktif, bernilai, 
bermanfaat dan berhasil .

3. Mampu mencari dan mengusahakan ide-ide 
kreatif melalui kajian lintas disiplin 

4. Mampu melakukan inovasi secara kreatif terhadap 
IPTEK produksi tanaman dan pascapanennya untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat

5. Mampu mengidentifikasi, menganalisis masalah, 
potensi, prospek yang berkaitan dengan agribisnis, 
serta mampu memberikan rekomendasi  
penyelesaiannya di bidang agribisnis.

1. Kemampuan Kerja 

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi

Manajer Agroteknologi

1. Mampu bekerja secara tepat, benar dan 
bertanggung jawab dalam produksi pertanian

2. Mampu menjadi pemimpin untuk berbagai jabatan 
dalam lembaga pertanian maupun non pertanian

3. Kemampuan mengaktualisasikan potensi diri 
untuk bekerjasama dalam tim yang multidisiplin.

4. Memiliki tanggung jawab dalam mengkomunikasi-
kan gagasan, masalah, dan pemecahan masalah 
pengelolaan bidang produksi tanaman

4. Tanggung Jawab 

1.b. Profil Manajer Agroteknologi

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi
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1.c. Profil Agripreneur 

1. Menguasai landasan pengetahuan bisnis yang 
dibutuhkan untuk menjadi pengusaha di bidang  
produksi tanaman

2. Menguasai prinsip dan konsep bisnis yang 
dibutuhkan untuk menjadi pengusaha di bidang 
produksi tanaman

3. Menguasai prinsip dan konsep kewirausahaan 
yang dibutuhkan, menjadi pengusaha di bidang 
produksi tanaman.

4. Menguasai prinsip dan konsep teknologi produksi 
tanaman, teknologi pasca panen, pengelolaan 
lahan, sistem produksi, rantai pemasaran dan 
ketenagakerjaan yang dibutuhkan untuk menjadi 
profesional di bidang agroteknologi.

2. Penguasaan 
     Pengetahuan

1. Mampu mengelola bisnis formal di bidang produksi 
tanaman.

2. Mampu menyusun strategi jalan keluar yang tepat 
pada permasalahan yang muncul dalam sistem 
produksi tanaman dan pascapanennya.

3. Mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasi-
kan seluruh kegiatan di bidang produksi tanaman 
mulai dari pra produksi, produksi, panen, pasca 
panen hingga distribusi.

3. Kemampuan 
     Manajerial

AGRIPRENEUR

6. Mampu menyusun strategi pengembangan usaha 
produksi tanaman.

7. Mampu menjalin kerjasama (bernegosiasi dan 
berkomunikasi) secara efektif.

8. Mampu bekerja secara tim maupun mandiri untuk 
menciptakan usaha di bidang produksi tanaman 
dan pascapanennya secara produktif, bernilai, 
bermanfaat  dan berhasil .

1. Kemampuan Kerja 

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi
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1.c. Profil Agripreneur 

4. Mampu melihat suatu bisnis formal di bidang 
produksi tanaman sebagai suatu keseluruhan dan 
memahami hubungan antar bagian yang saling 
bergantung, serta mendapatkan, menganalisa dan 
menginterpretasikan informasi yang diterima dari 
berbagai sumber.

3. Kemampuan 
     Manajerial

AGRIPRENEUR

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi

1. Memiliki tanggung jawab dan softskill dalam 
mengelola bisnis di bidang produksi tanaman

2. Mampu menerapkan etika bisnis pertanian yang 
berwawasan lingkungan.

4. Tanggung Jawab 

1.d. Profil Trainer

TRAINER

1. Mampu mentransferkan IPTEK bermanfaat di 
bidang produksi tanaman ke masyarakat mulai dari 
pra produksi, produksi, panen, pasca panen.

2. Mampu berfikir analitis dan sintesis dengan 
memperhitungkan dampak di lingkup global dalam 
berkehidupan bermasyarakat.

3. Mampu berperan sebagai fasilitator, motivator dan 
mediator secara sistematik dan efektif dalam 
kehidupan masyarakat.

4. Mampu berkomunikasi secara efektif, santun dan 
humanis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

5. Mampu belajar sepanjang hayat.

1. Kemampuan Kerja

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi
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1.d. Profil Trainer

TRAINER

1 Mampu berkomuniasi baik tulis maupun lisan 
dalam konteks Internasional

2. Menguasai prinsip dan konsep teknologi produksi 
tanaman, teknologi pasca panen, pengelolaan 
lahan, pengendalian organisme pengganggu 
tanaman, dan  sistem produksi tanaman.

3. Mampu mengikuti perubahan-perubahan yang 
terjadi di lingkungannya untuk dijadikan objek 
pembahasan, penelitian dan perencanaan 
tindakan 

2. Penguasaan 
    Pengetahuan

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agroteknologi

Bertanggung jawab dalam mentransfer IPTEK yang 
bermanfaat di bidang produksi tanaman ke 
masyarakat mulai dari pra produksi, produksi, panen, 
pasca panen

1. Terbuka dalam bekerja sama atau berkolaborasi 
dalam menganalisa permasalahan, potensi dan 
prospek produksi tanaman

2. Mampu mengkoordinasi dan mengorganisasi 
kegiatan di dalam sistem produksi.

3. Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan 
merumuskan masalah secara tepat mengenai 
sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kemampuan 
    Manajerial 

4. Tanggung Jawab 

4.3. PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Hasil analisis kebutuhan pasar dan pengembangan keilmuan yang telah 
dilaksanakan pada tahap pertama dalam bentuk rumusan Profil Lulusan, akan 
digunakan sebagai acuan untuk merumuskan capaian pembelajaran (CP) lulusan. 
Menurut Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia bab 1 pasal 1 ayat 2, capaian pembelajaran adalah 
kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 
ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Dalam 
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Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 5 ayat 1, capaian pembelajaran lulusan 
sebagai rumusan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal 
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 
keterampilan.

Perumusan capaian pembelajaran lulusan selain mengacu pada profil lulusan, 
menurut Permendikbud no. 49 tahun 2014 pasal 5 ayat 3, wajib mengacu pada 
KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

No

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan 
bangsa; 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan, dan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan;

Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan ahlak terpuji;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

1. Capaian Pembelajaran Profil Scientist Agroteknologi

KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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No

S15

Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 
yang besar; 

Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif.

Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-
realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah

Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya 
Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan.

12

13

14

15

S12

S13

S14

1.  Capaian Pembelajaran Profil Scientist Agroteknologi

KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 1 sampai 13 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran sikap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Capaian 
pembelajaran sikap dan tata nilai butir 14 dan 15 merupakan tambahan yang diturunkan 
dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan nilai humaniora; 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang 
multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data; 

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

KU6

1

2

3

4

5

6

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;.

KU8

KU9

KU10

8

9

10

Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan 
perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah.

Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang unggul

Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang 
berdaya cipta

KU11

KU12

KU13

11

12

13

Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 1 sampai 11 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran keterampilan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 
Dikti). Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 12 dan 13 merupakan 
tambahan yang diturunkan dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang 
berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas dan 
keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu dasar 
agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, 
dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan GAP (Good 
Agricultural Practices)

KK11

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

KU77



No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Capaian pembelajaran keterampilan khusus butir 1 sampai 4 mengacu pada  rumusan 
yang diusulkan Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) .

Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi teknologi budidaya tanaman yang efektif dan 
produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk 
bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta mampu 
bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.

Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha 
inovatif bidang teknologi budidaya tanaman dalam pertanian 
berkelanjutan dan mampu berkomunikasi serta menjalin kerjasama 
secara efektif dengan mengikuti etika bisnis.

KK3

KK4

3

4

Menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman yang 
efektif (dari pra produksi, produksi, panen hingga pasca panen) 
dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung 
perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian serta 
mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang 
berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat 
guna;

P11

Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip 
kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumberdaya lahan, 
manusia, dan lingkungan sehingga mampu mengimplementasikan-
nya dalam dunia kerja.

P22

Capaian pembelajaran pengetahuan butir 1 dan 2 mengacu rumusan yang diusulkan 
Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) .

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan mencari solusi 
pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman dalam 
sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan 
data.

KK22



2.  Capaian Pembelajaran Profil  Manajer Agroteknologi

S15

Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 
yang besar; 

Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif.

Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-
realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah

Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya 
Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan.

12

13

14

15

S12

S13

S14

No

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan 
bangsa; 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan, dan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan;

Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan ahlak terpuji;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 1 sampai 13 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran sikap SN Dikti. Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 14 
dan 15 merupakan tambahan yang diturunkan dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan nilai humaniora; 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang 
multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data; 

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

KU6

1

2

3

4

5

6

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

KU77

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;.

KU8

KU9

KU10

8

9

10
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No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan 
perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah.

Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang unggul

Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang 
berdaya cipta

KU11

KU12

KU13

11

12

13

Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 1 sampai 11 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran keterampilan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 
Dikti). Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 12 dan 13 merupakan 
tambahan yang diturunkan dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi teknologi budidaya tanaman yang efektif dan 
produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk 
bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta mampu 
bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.

Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha 
inovatif bidang teknologi budidaya tanaman dalam pertanian 
berkelanjutan dan mampu berkomunikasi serta menjalin kerjasama 
secara efektif dengan mengikuti etika bisnis.

KK3

KK4

3

4

Mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang 
berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas dan 
keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu dasar 
agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, 
dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan GAP (Good 
Agricultural Practices)

KK11

Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan mencari solusi 
pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman dalam 
sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan 
data.

KK22

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Capaian pembelajaran keterampilan khusus butir 1 sampai 4 mengacu pada rumusan 
yang diusulkan Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) .
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Capaian pembelajaran pengetahuan butir 1 dan 2 mengacu rumusan yang diusulkan 
Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) 

Menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman yang 
efektif (dari pra produksi, produksi, panen hingga pasca panen) 
dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung 
perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian serta 
mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang 
berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat 
guna;

P11

Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip 
kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumberdaya lahan, 
manusia, dan lingkungan sehingga mampu mengimplementasikan-
nya dalam dunia kerja.

P22

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

3.  Capaian Pembelajaran Profil Agripreneur Agroteknologi

No

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan 
bangsa; 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan, dan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

1

2

3

4

5

6

7

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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3. Capaian Pembelajaran Profil Agripreneur Agroteknologi

No

Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan;

Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan ahlak terpuji;

8

9

10

11

S8

S9

S10

S11

KODE SIKAP DAN TATA NILAI

S15

Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 
yang besar; 

Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif.

Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-
realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah

Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya 
Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan.

12

13

14

15

S12

S13

S14

Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 1 sampai 13 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran sikap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Capaian 
pembelajaran sikap dan tata nilai butir 14 dan 15 merupakan tambahan yang diturunkan 
dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan nilai humaniora; 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang 
multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

KU1

KU2

KU3

KU4

1

2

3

4

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data; 

KU5

KU6

5

6

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

KU77

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;.

KU8

KU9

KU10

8

9

10

Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan 
perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah.

Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang unggul

Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang 
berdaya cipta

KU11

KU12

KU13

11

12

13

Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 1 sampai 11 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran keterampilan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 
Dikti). Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 12 dan 13 merupakan 
tambahan yang diturunkan dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.
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Capaian pembelajaran keterampilan khusus butir 1 sampai 4 mengacu pada rumusan 
yang diusulkan Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) .

Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi teknologi budidaya tanaman yang efektif dan 
produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk 
bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta mampu 
bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.

Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha 
inovatif bidang teknologi budidaya tanaman dalam pertanian 
berkelanjutan dan mampu berkomunikasi serta menjalin kerjasama 
secara efektif dengan mengikuti etika bisnis.

KK3

KK4

3

4

Mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang 
berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas dan 
keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu dasar 
agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, 
dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan GAP (Good 
Agricultural Practices)

KK11

Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan mencari solusi 
pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman dalam 
sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan 
data.

KK22

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman yang 
efektif (dari pra produksi, produksi, panen hingga pasca panen) 
dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung 
perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian serta 
mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang 
berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat 
guna;

P11

Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip 
kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumberdaya lahan, 
manusia, dan lingkungan sehingga mampu mengimplementasikan-
nya dalam dunia kerja.

P22

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Capaian pembelajaran pengetahuan butir 1 dan 2 mengacu rumusan yang diusulkan 
Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) 

4.  Capaian Pembelajaran Profil Trainer Agroteknologi

Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 
yang besar; 

Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif.

Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-
realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah.

12

13

14

S12

S13

S14

No

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan 
bangsa; 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan, dan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan;

Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan ahlak terpuji;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 1 sampai 13 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran sikap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Capaian 
pembelajaran sikap dan tata nilai butir 14 dan 15 merupakan tambahan yang diturunkan 
dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

4.  Capaian Pembelajaran Profil  Trainer Agroteknologi

S15 Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya 
Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan.

15

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan nilai humaniora; 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang 
multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data; 

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

KU6

1

2

3

4

5

6

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

KU77

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

KU88
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Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 1 sampai 11 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran keterampilan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 
Dikti). Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 12 dan 13 merupakan 
tambahan yang diturunkan dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;.

KU9

KU10

9

10

Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan 
perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah.

Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang unggul

Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang 
berdaya cipta

KU11

KU12

KU13

11

12

13

Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi teknologi budidaya tanaman yang efektif dan 
produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk 
bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta mampu 
bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.

KK33

Mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang 
berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas dan 
keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu dasar 
agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, 
dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan GAP (Good 
Agricultural Practices)

KK11

Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan mencari solusi 
pemecahan masalah dalam teknologi budidaya tanaman dalam 
sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan 
data.

KK22

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Capaian pembelajaran keterampilan khusus butir 1 sampai 4 mengacu pada  rumusan 
yang diusulkan Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) .

Capaian pembelajaran pengetahuan butir 1 dan 2 mengacu rumusan yang diusulkan 
Perhimpunan Agroteknologi Indonesia ( PAGI) 

4.4. BAHAN KAJIAN DAN KURIKULUM 

Bahan kajian adalah suatu bentuk bangunan dari ilmu, teknologi dan/atau seni, 
yang menunjukkan:

1. Cabang ilmu/bidang kajian program studi, atau inti keilmuan yang dipilih oleh 
program studi.

2. Pilihan cabang ilmu yang dikembangkan di lingkup suatu program studi.

3. Pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, yang dipilih karena 
dinilai bermanfaat bagi lulusan dimasa depan.

Pilihan atas bahan kajian yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan 
dan program pengembangan dari program studi yang bersangkutan (misalnya 
payung penelitian). Tingkat keluasan dan kedalaman dari bahan kajian ini 
merupakan pilihan otonom dari masyarakat ilmiahnya (Forum Komunikasi 
Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia).

Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha 
inovatif bidang teknologi budidaya tanaman dalam pertanian 
berkelanjutan dan mampu berkomunikasi serta menjalin kerjasama 
secara efektif dengan mengikuti etika bisnis.

KK44

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya tanaman yang 
efektif (dari praproduksi, produksi, panen hingga pasca panen) 
dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung 
perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian serta 
mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang 
berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat 
guna;

P11

Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip 
kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumberdaya lahan, 
manusia, dan lingkungan sehingga mampu mengimplementasikan-
nya dalam dunia kerja.

P22

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Program Studi Agroteknologi FPB UKSW telah menetapkan lima (5) bahan kajian 
utama yaitu : 

a. Ilmu tanaman

b. Media tanam

c. Teknologi  Produksi  tanaman

d. Lingkungan pertanian

e. Tugas Karya dan Akhir

Selain bahan kajian utama, dengan mengacu kepada Visi dan Misi Program Studi, 
Fakultas dan Universitas maka ditetapkan bahan kajian khusus yaitu :

a. Ilmu dasar pertanian

b. Ilmu Agroteknologi (pilihan)

c. Sosial ekonomi dan manajemen

d. Metode ilmiah dan pengolahan data

e. Bahasa dan kepribadian bangsa

Dengan mengacu Keputusan Rektor UKSW No.272/Kep/Rek/7/2016 tentang 
Pemberlakukan Kurikulum UKSW 2016, maka Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW 
menetapkan beban satuan kredit semester (sks) total yang harus ditempuh oleh 
seorang mahasiswa Program Studi Agroteknologi untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Pertanian (Sarjana Agroteknologi) adalah sebesar 144 sks.

KURIKULUM
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI Tahun 2018 – 2019

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

(Menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia)

No SKS

1.

2.

3.

4.

5.

MATAKULIAH BERSAMA ARAS UNIVERSITAS

MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

MATAKULIAH BERSAMA ARAS PROGRAM STUDI

MATAKULIAH PILIHAN

TUGAS AKHIR

TOTAL

8

70

48

6

12

144

KELOMPOK MATAKULIAH

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
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No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

1

2

3

4

MU113

MU114

MU115

MU116

2 2

2 2

2 2

2

8 8

2

Total SKS Matakuliah Bersama Aras Universitas

Agama Kristen

Pancasila

Kewarganegaraan

Bahasa Indonesia

MATAKULIAH BERSAMA ARAS UNIVERSITAS

MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 2AS100 Pengantar Ilmu Pertanian

AS203 Dasar Manajemen 2 2

AO421 Agroklimatologi 3 4

AS230 Statistika 3 4

AO213 Dasar Agronomi 3 4

AO214 Dasar Ilmu Tanah 3 4

AS233 Metode Ilmiah 3 4

AO601 Agrotechnopreneurship 1 2 2

AO240 Dasar Perlindungan Tanaman 3 4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AU114 Biologi 3 4

AU219 Bahasa Inggris Pertanian 2 2

AU239 Ekologi Tanaman 3 4

AS303 Ekonomi Pertanian 3 4

AS378 Komunikasi Pertanian 3 4

AU003 Ekstrakulikuler Bahasa Inggris 0 2

AS520 Manajemen Kualitas Hasil Pertanian 3 4

AU481 Praktik Kerja Lapangan 1 6 6

AU482 Praktik Kerja Lapangan 2 6 6

AU109 Kimia 2 3

AU106 Matematika 3 4

Keterangan tabel:
Bobot sks : A = Akademik | 
Penyajian : 1 = Semester Ganjil | 2 = Semester Genap | 3 = Semester Antara

K = Keuangan
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MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

21

22

AU483 Praktik Kerja Lapangan 3 6 6

AU484 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 6 6

23 AU490 Studi Ekskursi 0 0

70 85Total SKS Matakuliah Bersama Aras Fakultas

1

2

3

4

MATAKULIAH BERSAMA ARAS PROGRAM STUDI

5

6

7

8

9

10

11

12

AO111 Biokimia Tanaman 3 4

AO236 Genetika 3 4

AO239 Fisiologi Tanaman 3 4

AO340 Pemuliaan Tanaman 3 4

AO243 Kesuburan dan Kesehatan Tanah 3 4

AO231 Perancangan Percobaan 3 4

AO234 Pengantar Arsitektur Pertamanan 3 4

AO256 Teknologi Benih 3 4

AO238 Mekanisasi Pertanian 3 4

AO322 Bioteknologi Pertanian 3 4

AO341 Proteksi Tanaman 3 4

AO310 Penanganan Pascapanen 3 4

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

13 AO440 Kultur Jaringan 3 4

14

15

16

AO528 Tanaman Perkebunan 3 4

AO524 Tanaman Hortikultura 3 4

AO624 Tanaman Pangan 3 4

Total Matakuliah Bersama Aras Program Studi 48 64

Keterangan tabel:
Bobot sks : A = Akademik | 
Penyajian : 1 = Semester Ganjil | 2 = Semester Genap | 3 = Semester Antara

K = Keuangan
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1

2

3

4

MATAKULIAH PILIHAN

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

AO113 Biologi Molekuler 3 4

AO640 Mikrobiologi Pertanian 3 4

AO645 Sistem Informasi Geografi & Perencanaan 
Penggunaan Lahan

3 4

5

6

AO646 Teknik Studio Arsitektur Lanskap 3 4

AO741 Teknologi Tanaman Transgenik 3 4

7

8

9

10

11

12

AO743 Pertanian Berkelanjutan 3 4

AO749 Teknologi  Pengolahan Hasil Pertanian (2) 3 4

AO748 Survey Analisis Tapak 3 4

AO742 Bioteknologi Lingkungan 3 4

AO747 Perancangan Lanskap 3 4

AO751 Teknologi  Pengolahan Hasil Pertanian (1) 3 4

AO495 Pertanian Perkotaan 3 4
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MATAKULIAH TUGAS AKHIR

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

Proposal Tugas AkhirAU486 3 3

2 AU487 9 9

Keterangan tabel:
Bobot sks : A = Akademik | 
Penyajian : 1 = Semester Ganjil | 2 = Semester Genap | 3 = Semester Antara

K = Keuangan

Tugas Akhir
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4.5. Sinopsis Matakuliah
Untuk memahami kajian dari setiap matakuliah yang ada didalam struktur 
kurikulum Program Studi Agroteknologi FPB UKSW, berikut disajikan sinopsis 
matakuliah yaitu:

MATAKULIAH BERSAMA ARAS UNIVERSITAS

1. Agama Kristen

Kode MK : MU 113

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai ciri – ciri umum dan khusus agama, 
menjelaskan fungsi agama dan konsep dasar agama Kristen, 
menjelaskan rangkaian karya penyelamatan yang dilakukan oleh 
Kristus, menghubungkan ajaran Kristen dengan ilmu pengetahuan dan 
kehadiran gereja di masyarakat.

2. Pancasila

Kode MK : MU 114

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini menjelaskan asas-asas Pancasila dan implementasinya  
dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kewarganegaraan 

Kode MK : MU 115

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini menjelaskan kedudukan dan peranan wawasan 
nusantara dalam pembangunan nasional  dan cara-cara 
mengimplementasikannya dan pengertian ketahanan nasional secara 
holistik maupun tiap bidang/gatra kehidupan nasional dan cara 
meningkatkanya serta konsepsi sistem hankamrata.
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4. Bahasa Indonesia

Kode MK : MU 116

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara  (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai metode yang tepat dalam menarik 
kesimpulan secara deduktif maupun induktif dalam penulisan ilmiah 
dan cara berkomunikasi secara kritis menggunakan bahasa Indonesia 
yang efektif baik yang representatif maupun yang produktif.

MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

1. Pengantar Ilmu Pertanian

Kode MK : AS 100

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pertanian 
dan perkembangan pertanian umumnya dan khususnya di Indonesia.

2. Matematika 

Kode MK : AU 106

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan Dr. Maria, SP., M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas topik matematika dasar seperti fungsi, limit, 
diferensial, integral dan matrik dan cara penyelesaian persoalan 
matematika dasar yang digunakan dalam bidang pertanian.

3. Kimia Pertanian

Kode MK : AU 109

Bobot sks: 2 (1/1)

Dosen : Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. dan 

Andree Wijaya Setiawan, S.P., M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai konsep materi, atom, elektron 
dalam atom, orbital, hibridisasi, ikatan kimia, klasifikasi reaksi-reaksi 
organik, reaksi gugus fungsional, stoikiometri, termodinamika kimia, 
reaksi asam basa, dan analisis kuantitatif 
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4. Biologi 

Kode MK : AU 114

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc., dan Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si 

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai isi, struktur dan fungsi sel, 
pembelahan sel (amitosis, mitosis dan meiosis), morfologi dan anatomi 
tumbuhan, morfologi dan anatomi hewan, klasifikasi tumbuhan dan 
hewan, protista, reproduksi tumbuhan dan hewan, gerak tumbuh 
tumbuhan, perilaku hewan, sistem imum, bioenergi (pembentukan 
energi kimia dan pembebasan energi kimia pada makhluk hidup), serta 
asal usul kehidupan.

5. Bahasa Inggris Pertanian

Kode MK : AU 219

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen :  dosen luar

Semester: Ganjil

Sinopsis : Mempelajari dasar penggunaan bahasa inggris meliputi structure, 
grammar, dengan mengambil kosa kata/istilah yang banyak digunakan 
di bidang pertanian.

6. Ekologi Tanaman

Kode MK : AU 239

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P. dan 

Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.

Semester:  Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai prinsip dasar ekologi, faktor 
abiotis dan biotis yang mempengaruhi kehidupan organisme, interaksi 
antara dua organisme (protokooperasi, komensalisme, amensalisme, 
predatisme, parasitisme dan kompetisi), siklus karbon dan air, serta 
pelestarian sumber daya alam untuk menunjang pembangunan 
berwawasan lingkungan
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7. Ekonomi Pertanian

Kode MK : AS 303

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen :  Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini meliputi bahasan mengenai pengertian dasar tentang 
batasan tujuan dan ruang lingkup usaha pertanian, memahami 
usahatani dalam struktur agribisnis dan faktor-faktor yang  
mempengaruhi pembentukan sistem usahatani, memahami fungsi-
fungsi dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengelolaan usahatani; 
serta menjelaskan keadaan umum pertanian di Indonesia beserta 
peranannya dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian, 
lembaga-lembaga yang hidup dalam sektor pertanian dan peranannya, 
penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pertanian dan keberadaan 
faktor produksi dalam pertanian Indonesia, mekanisme produksi dan 
transaksi produk pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian dan 
transmisi kebijakan ekonomi makro dalam pertanian Indonesia.

8. Komunikasi  Pertanian

Kode MK : AS 378

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan
Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : Memahami prinsip-prinsip penyusunan program komunikasi pertanian 
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menyusun 
evaluasinya. Materi meliputi konseptualisasi dan konteks komunikasi, 
komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi dalam kelompok. 
Komunikasi massa; hambatan dan efek media massa, adopsi inovasi, 
difusi inovasi, komunikasi dan penyuluhan pertanian partisipatif, 
menejemen penyuluhan.

9. Dasar Manajemen

Kode MK : AS 203

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., MEP.

Semester: Antara

Sinopsis : Mempelajari tentang manajemen dan manajer yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. 
Mata Kuliah ini juga mempelajari tentang lingkungan manajemen, etika 
bisnis.
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10.Agroklimatologi

Kode MK : AO 421

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P., dan 

Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.

Semester: Antara

Sinopsis : Matakuliah ini membahas berbagai fenomena unsur cuaca yaitu radiasi 
matahari, suhu, kelembaban, tekanan udara, angin, termasuk cara 
pengukurannya atau pengamatannya yang dipelajari dalam 
meteorologi dan type dan klasifikasi iklim serta kegunaannya bagi 
bidang pertanian.

11.Statistika

Kode MK : AS 230

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc., Liska Simamora, S.P., M.Sc. dan 
Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Mempelajari teknik mengolah data dan mengambil keputusan 
mengenai populasi berdasarkan data sampel, meliputi materi 
Pengertian statistik, populasi, sampel dan data; Pengumpulan dan 
penyajian data; Distribusi frekuensi; Ukuran nilai tengah; Ukuran 
variasi; Peluang, Distribusi peluang, Distribusi sampling, Estimasi, 
Pengujian hipotesis, dan Analisis varians.

12.Dasar Agronomi

Kode MK : AO 213

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc. 

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas teknik budidaya tanaman mulai dari 
pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan hingga 
panen, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman
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13.Dasar-dasar Ilmu Tanah

Kode MK : AO 214

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Bistok H. Simanjuntak, M.Si., Dr. Ir. Suprihati, M.S. 

Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc. 

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai sifat kimia, fisik dan biologis tanah 
dalam hubungannya dengan produksi tanaman serta menganalisis 
tanah dari sifat-sifatnya dan menyusun pilihan dan memilih pupuk yang 
dipergunakan dalam usaha pertanian

14.Metode Ilmiah

Kode MK : AS 233

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P. dan Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas konsep-konsep dasar dan metode keilmuan, 
penyusunan pola penelitian, penyusunan tulisan ilmiah dan 
penggunaan logika dan penalaran ilmiah dan bersikap ilmiah dalam 
berolah ilmu.

15.Agrotechnopreneurship1

Kode MK : AO 601

Bobot sks: 2 (2/0 )

Dosen : Hendrik Johannes Napdapdap, S.P., M.EP.

Semester: Genap

Sinopsis : Pemanfaatan teknologi yang mendukung pemberian landasan dan 
penerapan kewirausahaan, serta pemanfaatan sumberdaya lingkungan 
secara terpadu, baik sumberdaya modal, manusia, informasi, untuk 
mendukung keberhasilan berwirausaha agribisnis dalam iklim yang 
selalu berubah.

16.Dasar-dasar Perlindungan Tanaman

Kode MK : AO 240

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc. dan Andree Wijaya Setiawan, S.P., MP

Semester: Genap

dan
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Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai penyebab kerusakan pada 
tanaman dan cara membedakannya (abiotis maupun biotis), faktor 
lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan organisme pengganggu 
tanaman (hama, patogen penyakit tanaman dan tumbuhan 
pengganggu) serta membahas berbagai cara dan strategi pengendalian 
organisme pengganggu tanaman (termasuk konsep pengelolaan 
organisme pengganggu tanaman secara terpadu).

17.Studi Ekskursi

Kode MK : AU 490

Bobot sks: 0 (0/0)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Antara

Sinopsis : Merupakan mata kuliah yang berupaya memperkenalkan mahasiswa 
pada dunia kerja bidang pertanian yang sesungguhnya, melalui 
kunjungan pada perusahaan, instansi negara, masyarakat tani, dan 
berbagai institusi yang bergerak di bidang pertanian dan mampu 
memberikan gambaran dunia kerja bagi lulusan agribisnis.

18.Ekstrakurikuler Bahasa Inggris

Kode MK : AU 003

Bobot sks: 0 (0/2)

Dosen : dosen luar

Semester: Antara

Sinopsis : Mendalami kemampuan berbicara dalam bahasa inggris dan 
pengetahuan akan tes bahasa inggris yang dibutuhkan untuk memasuki 
dunia kerja, baik sebagai pendidik, peneliti, maupun sebagai wirausaha 
pertanian.

19.Manajemen Kualitas Hasil Pertanian

Kode MK : AS 520

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P. dan Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P.

Semester: Antara

Sinopsis : Matakuliah ini memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang 
konsep mutu, pentingnya aspek mutu dan standarisasi dalam sebuah 
bisnis. Untuk itu mahasiswa akan dibekali metode dan teknik 
manajemen mutu yang mencakup proses pengendalian dan 
penjaminan mutu, seperti HACCP dan ISO (9000; 14000; 22000), GAP, 
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GMP, Sanitary & Phytosanitary. Pada bagian akhir mahasiswa akan 
dibekali bagaimana melakukan proses perbaikan mutu melalui Lean, 
Kaizen dan Six Sigma.

20.Praktik Kerja Lapang (PKL) 1

Kode MK : AU 481

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Genap/Antara

Sinopsis : merupakan mata kuliah dimana mahasiswa mempraktikkan ilmu ke 
dunia kerja, dalam bentuk mengikuti kerja di instansi/lembaga yang 
bergerak di bidang pertanian, antara lain: (a) lembaga pemerintah, (b) 
perusahaan profit, (c) organisasi non profit; ataupun pengabdian 
masyarakat semacam kuliah kerja pertanian di suatu wilayah, secara 
berkelompok. Instansi yang dapat dipilih menjadi tempat magang harus 
mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan program studi.

21.Praktik Kerja Lapang (PKL) 2

Kode MK : AU 482

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Genap/Antara

Sinopsis : merupakan mata kuliah dimana mahasiswa mempraktikkan ilmu ke 
dunia kerja, dalam bentuk mengikuti kerja di instansi/lembaga yang 
bergerak di bidang pertanian, antara lain: (a) lembaga pemerintah, (b) 
perusahaan/organisasi profit, (c) organisasi non profit; ataupun 
pengabdian masyarakat semacam kuliah kerja pertanian di suatu 
wilayah, secara berkelompok. Instansi yang dapat dipilih menjadi 
tempat magang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh 
fakultas dan program studi.

22.Praktik Kerja Lapang (PKL)  3

Kode MK : AU 483

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil

Sinopis : PKL 3 atau produksi inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu 
bentuk penerapan sistematis teori dan keterampilan pertanian ke 
dalam kegiatan kerja langsung berupa memproduksi material pertanian 
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yang memuat aspek teknologi tepat guna sederhana yang memiliki 
potensi pasar. Kegiatan PKL 3 terdiri dari kegiatan penyusunan proposal, 
pembuatan produk, uji coba produk, penyusunan laporan, pamaparan 
hasil kegiatan di Gelar Teknologi Pertanian PKL FPB. Luaran kegiatan PKL 
3 adalah peningkatan produksi, perbaikan teknologi, perbaikan sistem, 
peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kemandirian, 
pengetahuan, teknologi dan seni baru.

23.Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kode MK : AU 484

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil

Sinopsis : Merupakan mata kuliah dimana mahasiswa memdapatkan 
penga laman langsung /prakt ik  ker ja  tentang  cara-cara  
mengintegrasikan dan mengamplikasikan berbagai ilmu dalam 
merumuskan serta memecahkan permasalahan pembangunan 
pertanian: menggeluti permasalahan yang ada di masyarakat, 
menerapkan teknik pemecahan masalah pembangunan secara 
pragmatis berdasarkan ilmu, teknologi dan humaniora, menggerakkan 
masyarakat dalam pertisipasinya untuk memecahkan masalah 
pembangunan pertanian.

MATAKULIAH BERSAMA ARAS PROGRAM STUDI

1. Biokimia Tanaman

Kode MK : AO 111

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. dan Andree Wijaya Setiawan, S.P., M.P.

Semester : Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas  pengertian, peranan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi enzim, peranan dan biosintesis asam nukleat dan 
protein, prinsip–prinsip metabolisme karbohidrat, protein, lipid, 
fotosintesis dan siklus Nitrogen

2. Genetika 

Kode MK : AO 236

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Ir. Djoko Murdono M.S.

Semester: Antara
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Sinopsis : Matakuliah ini membahas sejarah genetika, konsep genetika Mendel, 
dasar pewarisan sifat tanaman dan hubungannya dengan hukum 
Mendel, kromosom, mitosis dan meiosis, proses informasi genetika, 
mutasi gen dan mutasi kromosom serta penerapan genetika dalam 
pemuliaan

3. Fisiologi Tanaman

Kode MK : AO 239

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. 

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai pengertian fisiologi tanaman dan 
manfaatnya, aktivitas metabolisme selama pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman, peranan senyawa–senyawa pengatur 
tumbuh secara fisiologi pada tanaman, stadia pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman serta penerapan manipulasi fisiologis untuk 
meningkatkan hasil pertanian

4. Pemuliaan Tanaman

Kode MK : AO 340

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Ir. Djoko Murdono, M.S. 

Semester:  Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas pengetahuan dasar dan wawasan tentang 
pemuliaan tanaman dan pentingnya penggunaan benih unggul 
bermutu tinggi, peranan pemuliaan tanaman dalam peningkatan hasil 
pertanian dan produksi benih, potensi fisiologi dan ekologi dalam 
pemuliaan tanaman, kaitan genetika dan statistika dengan pemuliaan 
tanaman, berbagai metode pemuliaan dan pemanfaatan plasma 
nutfah.

5. Kesuburan Tanah dan Kesehatan Tanah 
Kode MK : AO 243

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Suprihati, M.S. dan Andree Wijaya Setiawan, S.P., M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai mekanisme assimilasi serta fungsi 
dan kebutuhan unsur hara dalam metabolisme tanaman dalam 
pertumbuhannya yang ditinjau khususnya dari segi fisiologis. 
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Pembahasan ditekankan pada jenis unsur hara yang dibutuhkan 
tanaman yang disertai dengan uraian tentang mekanisme serapan 
unsur hara oleh tanaman khususnya organ akar. Pembahasan tentang 
masing-masing unsur hara dan cara mendiagnosa atau mengenali 
tanda-tanda defisiensi suatu unsur hara.

6. Perancangan Percobaan
Kode MK : AO 231

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Ir. Djoko Murdono, M.S.

Semester: Antara

Sinopsis : Matakuliah ini membahas asumsi yang harus dipenuhi dalam 
rancangan percobaan, rancangan acak lengkap, perbandingan 
berganda, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar latin, 
rancangan faktorial dengan perlakuan 2 faktor atau lebih 2 faktor, 
rancangan petak terbagi, kontras ortogonal, dan transformasi data

 7. Pengantar Arsitektur Pertamanan
Kode MK : AO 234
Bobot sks: (2/1) sks
Dosen : Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S. dan 

Alfred Jensen Sutrisno, ST., M.Si., M.Agr.

Semester: Antara

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai: (1) pengenalan ruang lingkup 
arsitektur lanskap, falsafah dan sejarah perkembangannya serta 
hubungannya dengan ilmu-ilmu yang terkait, (2) pengertian lanskap 
dan elemen-elemen pembentuknya serta mengenal dan dapat 
mengidentifikasi berbagai bentuk/tipe lanskap dalam skala mikro 
sampai dengan makro, prospek arsitektur lanskap, (3) pemahamanan 
akan pengertian disain secara umum dan dasar-dasar perancangan 
lanskap secara khusus, dan pengenalan elemen disain dan aspek 
visualnya di dalam ruang lingkup arsitektur lanskap.

8. Kultur Jaringan

Kode MK : AO 440

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. dan Andree Wijaya Setiawan, S.P., M.P.

Semester:  Antara

Sinopsis : Matakuliah ini membahas manfaat kultur jaringan, tipe kultur jaringan, 
kebutuhan alat-alat , pembuatan media kultur, dan teknik isolasi.
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9. Tanaman Hortikultura (buah, sayur, hias, obat)

Kode MK : AO 524

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S. dan Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P.

Semester : Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai pengertian hortikultura, ciri-ciri 
tanaman dan budidaya tanaman hortikultura, perkembangan tanaman 
hortikultura di Indonesia dan dunia, masalah mutu hasil, pemasaran 
dan fisiologi pasca panen, ekologi hortikultura di Indonesia

10.Penanganan Pascapanen

Kode MK : AO 310

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Maria Marina Herawati, S.P., M.P dan Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas tentang fisiologi pasca panen produk 
hortikultura, pengaturan kemasan dan penuaan, panen dan 
penanganan tanaman aneka sayur, buah dan hias, kerusakan fisiologi 
dan penyakit pada produk hortikultura, penggunaan dan disiliasi aneka 
sayur, buah dan hias.

11.Teknologi Benih

Kode MK : AO 256

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S. 

Sinopsis : Matakuliah ini membahas tentang kelas-kelas benih, prinsip dasar 
produksi benih, perencanaan produksi benih, sertifikasi benih, 
pedoman pemeriksaan benih, pedoman sertifikasi benih tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan.

12.Tanaman Pangan 

Kode MK : AO 627

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Ir. Djoko Murdono, M.S. dan Dr. Ir.Suprihati, M.S.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas budidaya tanaman pangan utama antara lain 
padi, jagung, kedelai, kacang- kacangan, ubi kayu, ubi jalar dan gandum, 
peran penting tanaman pangan bagi penyedia pangan dan masyarakat  
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serta peran ekonominya, deskripsi botani, stadia pertumbuhan 
tanaman mulai perkecambahan sampai panen, syarat tumbuh 
tanaman, potensi wilayah penanaman dan pengembangan tanaman 
pangan, teknik budidaya tanaman pangan, pemanenan, pasca panen 
dan aspek pemasaran tanaman pangan.

13.Tanaman Perkebunan

Kode MK : AO 528 

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Ir. Djoko Murdono, M.S. dan Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.S.

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai budidaya tanaman perkebunan 
utama yaitu kakao, kopi, teh, karet, kelapa sawit, arti dan peran 
tanaman perkebunan bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian 
nasional, deskripsi botani tanaman perkebunan, varietas dan stadia 
pertumbuhan tanaman, syarat tumbuh tanaman perkebunan dan 
potensi wilayah penananaman dan pengembangan tanaman 
perkebunan, teknik budidaya, pemanenan, pasca panen dan aspek 
pemasaran tanaman perkebunan.

14.Mekanisasi Pertanian

Kode MK : AO 238

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Ir. Djoko Murdono, M.S.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas alat-alat pertanian meliputi: mesin 
pengolahan tanah sampai mesin panen dan mesin pengolahan hasil.

15.Bioteknologi Pertanian

Kode MK : AO 322

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas arti bioteknologi secara luas, kultur jaringan 
dalam pemuliaan, industri bibit, industri biofarma, prinsip tanaman 
transgenik, teknik transformasi, keamanan hayati, produk transgenik 
atau GMO (Genetic Modified Organisms) dan perkembangannya
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MATAKULIAH BERSAMA PILIHAN PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

1. Biologi Molekuler

Kode MK : AO 113

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Endang Pudjihartati, MS, Dr. Maria Marina Herawati,SP. MP.,

Yoga Aji Handoko,S.Si., M.Si dan Andree Wijaya Setiawan, SP. MP

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas  mengenai macam dan sifat senyawa kimia 
yang terdapat dalam sel, peranan gen dalam sintesa protein, cara kerja 
gen dalam membentuk dan tidak membentuk protein dan cara 
memisahkan gen dari kromosom dan memindahkan ke sel organisme 
lain.

2. Pertanian Berkelanjutan

Kode MK : AO 743

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Bistok H. Simanjuntak, M.Si., Dr. Ir. Suprihati, M.S. dan 
Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Mata kuliah ini membahas tentang mengapa perlu dilakukan pertanian 
organik, pengertian pertanian organik, keterpaduan dalam pertanian 
organik, dasar-dasar nutrisi tanah penunjang pertanian organik, tata 
cara dekomposisi bahan organik, kualitas, macam dan sifat bahan 
organik, peran dan aplikasi pestisida organik, dasar-dasar penelitian 
pertanian organik, perhitungan penggunaan pupuk, latihan 
perhitungan penggunaan pupuk, tanaman pangan organik, tanaman 
hortikultura organik, dan sertifikasi organik.

16.Proteksi Tanaman

Kode MK : AO 341

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc. dan Andree Wijaya Setiawan, S.P., M.P.

Semester : Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas pengendalian organisme pengganggu 
tanaman yaitu pengendalian hama, penyakit dan gulma pada budidaya 
tanaman.
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3. Teknik Studio Arsitektur Lanskap

Kode MK : AO 646

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.S. dan
Alfred Jensen Sutrisno, ST., M.Si., M.Agr.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas penggunaan peralatan dan essensial dalam 
studio arsitektur lanskap dan kemampuan dan keterampilan presentasi 
grafis.

4. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 2 (Perkebunan dan Agrofuel)

Kode MK : AO 751

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si. dan Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P.

Semester:  Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip kimia, mikrobiologis, 
keteknikan dalam proses pengolahan dan pengawetan hasil 
perkebunan, sejak panen, pasca panen sampai produk hilirnya yang 
teridiri dari teknologi pengolahan produk palmae, pengolahan 
tanaman pemanis, pengolahan tanaman penyegar, dan pengolahan 
tanaman biofuel

5. Teknologi Tanaman Transgenik
Kode MK : AO 741

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai rekayasa genetika melalui prinsip 
transgenik, permasalahan dan keuntungannya, serta teknik 
transformasi.

6. Sistem Informasi Geografi dan Perencanaan Penggunaan Lahan
Kode MK : AO 645 

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Bistok H. Simanjutak, M.S. dan
Alfred Jensen Sutrisno, ST., M.Si., M.Agr.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas ruang lingkup pentingnya perencanaan 
penggunaan lahan dalam rangka pengelolaan tanah, penjelasan 
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mengenai survei dan pemetaan tanah, dasar dan teori tentang evaluasi 
lahan, evaluasi kesesuaian lahan , konsep dasar teori informasi berbasis 
komputer dan pengideraan jarak jauh.

7. Survey dan Analisis Perencanaan Tapak
Kode MK : AO 748

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Bistok H. Simanjutak, M.Si.dan
Alfred Jensen Sutrisno, ST., M.Si., M.Agr.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas tapak serta berbagai elemen pembentuknya 
sebagai suatu sistem lingkungan yang akan dan dapat mempengaruhi 
perencanaan dan perancangan suatu tapak dan lanskap, mempelajari 
potensi dan kendala pengembangan suatu tapak secara kualitatif dan 
kuantitatif untuk menghasilkan suatu proyek yang ideal sesuai dengan 
tujuannya.

8. Mikrobiologi Pertanian

Kode MK : AO 640

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Suprihati, M.S., Dr. Ir. Yohanes H. Agus, M.Sc. dan 

Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas: (1) sejarah mikrobiologi dan kegunaan jasad 
renik (mikroorganisme), (2) berbagai metode mengisolasi dan 
membiakkan jasad renik yang berperan di bidang pertanian, (3) 
mengidentifikasi dan mempelajari klasifikasi jasad renik yang berperan 
di bidang pertanian, (4) mempelajari pertumbuhan serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan jasad renik yang berperan di bidang 
pertanian.

9. Pertanian Perkotaan 
Kode MK : AO 495
Bobot sks: (2/1) sks
Dosen : Ir. Djoko Murdono, M.S. dan Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P.
Semeter : Antara
Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai kebutuhan nutrisi tanaman secara 

hidroponik, aerophonik, vertikultur, pasca panen, rancang bangun 
pertanian tanpa tanah dan pemasaran produk hidroponik, manajemen 
produksi.
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10.Perancangan Lanskap

Kode MK : AO 747

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Endang Pudjihartati, M.S. dan
Alfred Jensen Sutrisno, ST., M.Si., M.Agr.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas filosofi desain dalam lanskap, faktor-faktor 
yang mempengaruhi desain, aspek-aspek sensual dan temporal dalam 
desain, prinsip-prinsip desain dan aplikasinya dalam mendesain suatu 
lanskap, planting desain, penentapan rencana anggaran biaya, 
penetapan spesifikasi dan pertimbangan tentang sustainable 
landscape design

11.Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 1 (Pangan dan Hortikultura)

Kode MK : AO 749

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si.

Semester: Antara

Sinopsis : Matakuliah ini membahas aplikasi prinsip-prinsip kimia, mikrobiologis, 
keteknikan, struktur, komposisi dan fisiologi pasca panen hasil tanaman 
pangan dan tanaman hortikultura sejak panen, pasca panen sampai 
menjadi produk jadi atau intermediate yang terdiri dari teknologi 
penyimpanan segar, teknologi pengolahan buah dan sayuran kering, 
teknologi ekstraksi sari buah, teknologi pengalengan, teknologi 
pengawetan dengan suhu tinggi dan suhu rendah.

12.Bioteknologi Lingkungan Pertanian 

Kode MK : AO 742 

Bobot sks: (2/1) sks

Dosen : Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc., Dr. Ir. Suprihati, M.S. dan 

Yoga Aji Handoko, S.Si. M.Si.

Semester: Antara

Sinopsis : Matakuliah ini membahas bioteknologi lingkungan pertanian termasuk 
di dalamnya jenis dan karakteristik mikroorganisme, bioremidiasi, dan 
teknologi pengolahan limbah pertanian yang menggunakan jasa 
mikroorganisme.
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MATAKULIAH TUGAS AKHIR

Proposal Tugas Akhir
Kode MK : AU 486
Bobot sks: 3 (3/3)
Dosen : Tim Dosen FPB
Semester: Ganjil/Genap/Antara
Sinopsis : Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk 

mencapai gelar sarjana pertanian, dalam bentuk penulisan ilmiah hasil 
proposal penelitian yang mengikuti kaidah metode penelitian secara benar 
dan mampu dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan permasalahan 
di bidang agroteknologi.

Tugas Akhir
Kode MK : AU 487
Bobot sks: 9 (9/9)
Dosen : Tim Dosen FPB
Semester: Ganjil/Genap/Antara
Sinopsis : Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk 

mencapai gelar sarjana pertanian, dalam bentuk penulisan ilmiah hasil 
penelitian/kajian yang mengikuti kaidah metode penelitian secara benar 
dan mampu dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan permasalahan 
di bidang agroteknologi.

4.6. Gaftar Alir Pengambilan Matakuliah
Untuk memperlancar kelulusan dan mempermudah pengambilan matakuliah 
setiap semesternya maka disusun Gaftar Alir Matakuliah. Urutan pengambilan 
matakuliah setiap semesternya pada setiap tahunnya oleh mahasiswa harus 
memperhatikan: Urutan sajian tahun/tingkatan/level matakuliah.
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TAHUN I

AU109
Kimia

1/1

AU106
Matematika

2/1

AU114
Biologi

2/1

AS100
Pengantar
Ilmu Perta-
nian

2/0

AU219
Bahasa Ing-
gris Pertani-
an

2/0

MU113
Agama
Kristen

2/0

GANJIL

AO421
Agroklima-
tologi

2/1

AS203
Dasar
Manajemen

2/0

AO236
Genetika

2/1

ANTARA

AO111
Biokimia
Tanaman

2/1

AU239
Ekologi
Tanaman

2/1

AS378
Komunikasi
Pertanian

2/1

AS303
Ekonomi
Pertanian

2/1

GENAP

MU116
Bahasa
Indonesia

2/0

TAHUN II TAHUN III TAHUN IV

AO240
Dasar Perlin-
dungan Tana-
man

2/1

AO214
Dasar Ilmu
Tanah

2/1

GANJIL

AS230
Statistika

2/1

AO239
Fisiologi
Tanaman

2/1

GENAP

AO213
Dasar 
Agronomi

2/1

AO340
Pemuliaan
Tanaman

2/1

AO243
Kesuburan
& Kesehatan
Tanah

2/1

AO234
Arsitektur
Pertamanan

2/1

ANTARA

AU490
Studi 
Ekskursi

0/0

AU003
Ekskul.
Bhs. Inggris

0/2

AO231
Perancangan
Percobaan

2/1

MU115
Kewargane-
garaan

2/0

MU114
Pancasila

2/0

GANJIL

AO256
Teknologi
Benih

2/1

AO524
Tanaman
Hortikultura

2/1

AO528
Tanaman
Perkebunan

2/1

AO624
Tanaman
Pangan

2/1

AO440
Kultur 
Jaringan

2/1

GENAP

AO310
Penanganan
Pascapanen

2/1

AO238
Mekanisasi
Pertanian

2/1

AO322
Bioteknologi
Pertanian

2/1

AO341
Proteksi
Tanaman

2/1

AS520
Man. Kuali-
tas Hasil Per-
tanian

2/1

ANTARA

Matakuliah
Pilihan

2/1

Matakuliah
Pilihan

2/1

GANJIL

AU481
Praktek Kerja
Lapangan 1

6/0

AU482
Praktek Kerja
Lapangan 2

6/0

GENAP

AU483
Praktek Kerja
Lapangan 3

6/0

AU484
Kuliah Kerja
Nyata (KKN)

6/0

AO486
Proposal
Tugas Akhir

3/0

ANTARA

AO487
Tugas Akhir

9/0

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

14

14

6

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

14

28

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

8

36

3

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

15

51

4

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

14

65

4

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

7

72

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

15

87

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

15

102

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

6

108

2

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

12

120

2

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

15

135

3

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

9

144

2

AS233
Metode
Ilmiah

2/1

AO601
Agrotechno-
preneurship 1

2/0
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Catatan
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Tugas Akhir
Lanjut

2/0



BAB 5

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROGRAM SARJANA (S1)

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

5.1. Visi Dan Misi Program Studi Agribisnis 

5.1.1. Visi Program Studi Agribisnis 

Pada tahun 2025 menjadi program studi agribisnis yang terkemuka di Asia 
Tenggara melalui pengamalan ipteks bidang sosial, ekonomi dan bisnis 
pertanian tropika berkelanjutan.

5.1.2. Misi Program Studi Agribisnis 

1. Melaksanakan tata kelola program studi agribisnis dengan menerapkan 
sistem penjaminan mutu yang baik dan berkesinambungan, 
berlandaskan iman kristiani.

2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning berbasis 
penelitian di bidang sosial, ekonomi dan manajemen kewirausahaan 
dalam bisnis pertanian tropika.

3. Menjalankan basic and applied research di bidang sosial, ekonomi dan 
manajemen kewirausahaan dalam bisnis pertanian tropika yang 
dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi 
masyarakat dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

4. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan non-
pendidikan bidang agribisnis dan lembaga terkait dari dalam dan luar 
negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara, serta alumni.

5.1.3. Tujuan Program Studi Agribisnis 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang agribisnis 
yang menghasilkan sarjana pertanian yang memiliki ciri-ciri:

A. Percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta dengan 
segala isinya dan memiliki sikap mengasihi.

B. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila  dalam 
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

C. Obyektif, terbuka, kritis inovatif, berpandangan ke masa depan, 
sadar akan waktu dan organisasi, sadar akan pentingnya 
perencanaan, sadar akan kegunaan ilmu dan teknologi, tanggap 
terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat 
khususnya yang berkaitan di bidang keahliannya.
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D. Berintegritas kepribadian yang tinggi, bertanggung jawab, jujur, 
dan berjuang untuk keadilan dan memiliki kualifikasi: 

a). Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi 
yang dimilikinya sesuai dengan bidang agribisnis dalam kegiatan 
produktif dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta 
metodologi di bidang agribisnis sehingga mampu menemukan, 
memahami dan menjelaskan cara penyelesaian masalah yang 
ada dalam kawasan keahliannya.

c. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, 
bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.

d. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di 
bidang agribisnis.

e. Mampu menjadi manajer / pimpinan yang handal.

f. Mampu menjadi entrepreneur yang sukses.

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang agribisnis.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang didasarkan pada hasil 
penelitian 

5.2. Penentuan Profil Lulusan
Tahap pertama pengembangan Kurikulum UKSW 2016 adalah menentukan profil 
lulusan program studi. Penentuan profil lulusan program studi berdasarkan 
kegiatan analisis perkembangan keilmuan/keahlian, analisis kebutuhan pasar 
kerja dan analisis pemangku kepentingan (stakeholders). Profil adalah peran dan 
fungsi yang dapat dijalankan lulusan setelah memasuki area kerja dan/atau 
masyarakat.

Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. 
Profil lulusan menjadi pembeda program studi terhadap program studi lainnya. 
Profil lulusan ini adalah komponen utama dalam merumuskan Capaian 
Pembelajaran (CP). Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah CP yang 
melekat pada lulusan masih relevan dan sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga 
kerja Nasional dan Internasional saat ini.

Tahap selanjutnya adalah pembuatan profil lulusan. Profil lulusan Sarjana 
Pertanian Prodi AGRIBISNIS sebagai hasil: analisis internal-eksternal, tracer study, 
dan masukan dari Asosiasi dan stakeholders,  diharapkan lulusan dapat menjadi: 

1. WIRAUSAHA agribisnis

2. PROFESIONAL agribisnis

3. PENELITI agribisnis
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1. RUMUSAN DESKRIPSI PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

1.a. Profil Wirausaha Agribisnis

1. Kemampuan Kerja

2. Penguasaan 
    Pengetahuan 

1. Mampu menguasai penyusunan rencana bisnis di 
bidang agribisnis.

2. Mempunyai keahlian untuk menerapkan konsep 
kewirausahaan.

3. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, masalah, 
potensi, prospek yang berkaitan dengan agribisnis, 
serta mampu memberikan rekomendasi 
penyelesaiannya di bidang agribisnis.

4. Mampu menyusun strategi pengembangan usaha 
agribisnis. 

1. Menguasai landasan pengetahuan bisnis yang 
dibutuhkan untuk menjadi pengusaha di bidang  
agribisnis.

2. Menguasai prinsip dan konsep bisnis yang 
dibutuhkan untuk menjadi pengusaha di bidang 
agribisnis.

3. Menguasai prinsip dan konsep kewirausahaan 
yang dibutuhkan, menjadi pengusaha di bidang 
agribisnis.

4. Menguasai pengetahuan dasar tentang lahan. 

5. Menguasai pengetahuan dasar tentang komoditas 
pertanian.

1. Mampu mengelola bisnis di bidang agribisnis. 

2. Mampu menerapkan metode kuantitatif dan 
kualitatif dalam menganalisis permasalahan, 
potensi dan prospek agribisnis. 

3. Memiliki kemampuan menerapkan prinsip dan 
konsep  bisnis dalam berwirausaha di bidang 
agribisnis. 

3. Kemampuan 
    Manajerial 

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agribisnis

WIRAUSAHA Agribisnis
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1.a. Profil Wirausaha Agribisnis

1. Memiliki tanggung jawab dan softskill dalam 
mengelola bisnis di bidang agribisnis. 

2. Memiliki tanggung jawab  dalam menerapkan 
metode kuntitatif  dan kual itatif  dalam 
menganalisis permasalahan, potensi dan prospek 
agribisnis. 

3. Memiliki tanggung jawab  dalam mengaplikasikan 
prinsip dan konsep  bisnis di bidang agribisnis.

4. Memiliki tanggung jawab  dalam mengaplikasikan 
prinsip dan konsep  bisnis dalam beriwirausaha di 
bidang agribisnis.

4. Tanggung Jawab 

1.b. Profil PROFESIONAL Agribisnis

1. Kemampuan Kerja

2. Penguasaan 
    Pengetahuan 

1. Mempunyai keahlian untuk menerapkan konsep 
manajemen agribisnis.

2. Mampu membuat perencanaan, pengorganisasi-
an, serta pengendalian bisnis yang berkaitan 
dengan agribisnis.

3. Mampu menyusun rencana dan strategi 
pengembangan usaha agribisnis. 

1. Menguasai pengetahuan manajemen yang 
dibutuhkan untuk menjadi profesional di bidang  
agribisnis.

2. Menguasai prinsip dan konsep pengelolaan 
ketenagakerjaan yang dibutuhkan untuk menjadi 
profesional di bidang agribisnis.

3. Menguasai pengetahuan dasar tentang lahan dan 
komoditas pertanian.

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agribisnis

WIRAUSAHA Agribisnis

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agribisnis

PROFESIONAL Agribisnis
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1.b. Profil PROFESIONAL Agribisnis

3. Kemampuan 
    Manajerial 

1. Mampu mengelola bisnis formal di bidang 
agribisnis. 

2. Mampu menerapkan metode kuntitatif dan 
kualitatif dalam menganalisis permasalahan, 
potensi dan prospek agribisnis. 

3. Memiliki kemampuan menerapkan prinsip dan 
konsep bisnis dalam pengelolaan bidang 
agribisnis. 

4. Tanggung Jawab 1. Memiliki tanggung jawab dan softskill dalam 
mengelola bisnis di bidang agribisnis. 

2. Memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan 
prinsip dan konsep bisnis di bidang agribisnis.

3. Memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan 
prinsip dan konsep bisnis dalam pengelolaan 
bidang agribisnis.

4. Memiliki tanggung jawab dalam mengkomunikasi-
kan gagasan, masalah, dan pemecahan masalah 
pengelolaan bidang agribisnis. 

1.c. Profil PENELITI Agribisnis

1. Kemampuan Kerja 1. Mampu menguasai penyusunan rencana bisnis di 
bidang agribisnis.

2. Mempunyai keahlian dalam analisis di bidang 
manajemen agribisnis.

3. M a m p u  m e m b u a t  p e r e n c a n a a n ,  
pengorganisasian, serta pengendalian bisnis  yang 
berkaitan dengan agribisnis.

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agribisnis

PROFESIONAL Agribisnis

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agribisnis

PENELITI Agribisnis
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1. Kemampuan Kerja 4. Mampu menyusun pengembangan agribisnis

1.c. Profil PENELITI Agribisnis

Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) 
Program Studi Agribisnis

PENELITI Agribisnis

2. Penguasaan 
    Pengetahuan 

1. Menguasai landasan teori mikroekonomi dan 
makro ekonomi yang dibutuhkan untuk menjadi 
peneliti di bidang  agribisnis.

2. Menguasai prinsip dan konsep manajemen yang 
dibutuhkan untuk menjadi peneliti di bidang 
agribisnis.

3. Menguasai pengetahuan dasar tentang agraria 

4. Menguasai pengetahuan dasar tentang komoditas 
pertanian.

3. Kemampuan 
    Manajerial 

1. Mampu mengelola riset di bidang agribisnis. 

2. Mampu menerapkan metode kuantitatif dan 
kualitatif dalam riset agribisnis. 

3. Memiliki kemampuan merekomendasikan hasil 
riset bidang agribisnis. 

4. Tanggung Jawab 1. Memiliki tanggung jawab dan softskill dalam 
mengelola riset agribisnis. 

2. Memiliki tanggung jawab  dalam mengaplikasikan 
hasil riset agribisnis. 

3. Memiliki tanggung jawab dalam mengkomunikasi-
kan hasil riset agribisnis. 

5.3. Perumusan Capaian Pembelajaran

Hasil analisis kebutuhan pasar dan pengembangan keilmuan yang telah 
dilaksanakan pada tahap pertama dalam bentuk rumusan Profil Lulusan, akan 
digunakan sebagai acuan untuk merumuskan capaian pembelajaran (CP) lulusan. 
Menurut Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI), bab 1 pasal 1 ayat 2, capaian pembelajaran adalah 
kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, 

80 | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

KURIKULUM 2019



keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Dalam 
Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 5 ayat 1, capaian pembelajaran lulusan 
sebagai rumusan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal 
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 
keterampilan.

Perumusan capaian pembelajaran lulusan selain mengacu pada profil lulusan, 
menurut Permendikbud no. 49 tahun 2014 pasal 5 ayat 3, wajib mengacu pada 
KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

1.Capaian Pembelajaran Profil WIRAUSAHA Agribisnis

No

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan;

Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 1 sampai 13 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran sikap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Capaian 
pembelajaran sikap dan tata nilai butir 14 dan 15 merupakan tambahan yang diturunkan 
dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

1.Capaian Pembelajaran Profil WIRAUSAHA Agribisnis

S15

Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 
yang besar; 

Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif.

Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-
realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah

Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya 
Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan.

12

13

14

15

S12

S13

S14

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan nilai humaniora; 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang 
multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data; 

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

KU6

1

2

3

4

5

6

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 1 sampai 11 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran keterampilan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 
Dikti). Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 12 dan 13 merupakan 
tambahan yang diturunkan dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

KK11

KK22 Memiliki kemampuan mengelola unit bisnis pertanian skala 
enterprise (perusahaan) yang didasarkan pada kearifan lokal dan 
berwawasan global; 

Mampu melakukan bisnis pertanian secara profesional dengan 
menggunakan konsep pertanian berkelanjutan dan dapat 
menunjukkan hasil rancangan dan operasional bisnis pertanian 
untuk mengantisipasi tantangan lokal dan global;

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

KU77

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;.

KU8

KU9

KU10

8

9

10

Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan 
perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah.

Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang unggul

Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang 
berdaya cipta

KU11

KU12

KU13

11

12

13

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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KK33

Capaian pembelajaran keterampilan khusus butir 1 sampai 4 mengacu pada 
rekomendasi FKPTPI yang difasilitasi oleh AAI (Asosiasi Agribisnis Indonesia) tahun 2015

Capaian pembelajaran pengetahuan butir 1 dan 2 mengacu pada rekomendasi FKPTPI 
yang difasilitasi oleh AAI (Asosiasi Agribisnis Indonesia) tahun 2015.

P1

P2

1

2 Menguasai pengetahuan umum tentang konsep produksi tanaman, 
komunikasi dan kewirausahaan untuk mengambil keputusan 
strategik dan operasional serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis secara 
berkelanjutan.

Menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen, 
kewirausahaan dan komunikasi agribisnis dan pengetahuan aspek 
teknis pertanian dari hulu hingga hilir, sehingga dapat menguasai 
konsep bisnis pertanian. 

KK44 Mampu merancang dan mengoperasikan pengembangan unit 
bisnis serta jejaring usaha agribisnis yang inovatif. 

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, 
potensi dan prospek serta pengambilan keputusan dalam bidang 
agribisnis;

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

No

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan etika; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan 
bangsa; 

1

2

3

4

S1

S2

S3

S4

KODE SIKAP DAN TATA NILAI

2.  Capaian Pembelajaran Profil PROFESIONAL Agribisnis
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2.  Capaian Pembelajaran Profil PROFESIONAL Agribisnis

No

S15

Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 
yang besar; 

Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif.

Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-
realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah

Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya 
Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan.

12

13

14

15

S12

S13

S14

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan, dan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 
kewirausahaan;

Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan ahlak terpuji;

5

6

7

8

9

10

11

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 1 sampai 13 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran sikap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Capaian 
pembelajaran sikap dan tata nilai butir 14 dan 15 merupakan tambahan yang diturunkan 
dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan nilai humaniora; 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU1

KU2

1

2

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data; 

KU4

KU5

KU6

4

5

6

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

KU77

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;.

KU8

KU9

KU10

8

9

10

Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan 
perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah.

Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang unggul

Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang 
berdaya cipta

KU11

KU12

KU13

11

12

13
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Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang 
multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya; 

KU33



KK11

Capaian pembelajaran keterampilan khusus butir 1 sampai 4 mengacu pada 
rekomendasi FKPTPI yang difasilitasi oleh AAI (Asosiasi Agribisnis Indonesia) tahun 
2015.

KK2

KK3

KK4

2

3

4 Mampu mengoperasikan pengembangan unit bisnis serta jejaring 
usaha agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dan 
berwawasan lingkungan

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, 
potensi dan prospek serta merekomendasikan alternatif 
pengambilan keputusan dalam bidang agribisnis; 

Memiliki kemampuan mengelola unit bisnis pertanian mulai dari 
skala usahatani hingga enterprise (perusahaan) yang didasarkan 
pada efisiensi dan berwawasan global;

Mampu melakukan bisnis pertanian secara profesional dengan 
menggunakan konsep pertanian berkelanjutan dan dapat 
menunjukkan hasil rancangan dan operasional bisnis pertanian 
untuk mengantisipasi tantangan lokal dan global; 

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Capaian pembelajaran pengetahuan butir 1 dan 2 mengacu pada rekomendasi FKPTPI 
yang difasilitasi oleh AAI (Asosiasi Agribisnis Indonesia) tahun 2015.

P11

P22 Menguasai pengetahuan umum tentang konsep produksi tanaman, 
komunikasi untuk mengambil keputusan strategik dan operasional 
serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam 
bidang agribisnis secara berkelanjutan.

Menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen, 
ekonomi (mikro, makro dan pembangunan), komunikasi agribisnis 
dan pengetahuan aspek teknis pertanian dari hulu hingga hilir, 
sehingga dapat mengusai konsep bisnis pertanian secara 
profesional. 

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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3. Capaian Pembelajaran Profil PENELITI Agribisnis

S15

Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar 
yang besar; 

Memiliki pandangan yang luas, terbuka dan berfikir positif.

Mengembangkan pemikiran yang kritis-prinsipal dan kreatif-
realistis berdasarkan hati nurani dan dibimbing oleh firman Allah

Tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya 
Indonesia, khususnya terhadap fenomena kemanusiaan.

12

13

14

15

S12

S13

S14

No

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius. 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral dan etika; 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 
bangsa; 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan 
kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

Mampu menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan 
kewirausahaan;

Menjunjung tinggi kejujuran, moral dan akhlak terpuji;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

KODE SIKAP DAN TATA NILAI
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Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai butir 1 sampai 13 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran sikap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Capaian 
pembelajaran sikap dan tata nilai butir 14 dan 15 merupakan tambahan yang diturunkan 
dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif 
dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan nilai humaniora; 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang 
multidisiplin serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas 
yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam 
laman perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam 
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data; 

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

KU6

1

2

3

4

5

6

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 

KU77

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok 
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja 
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola 
pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi;.

KU8

KU9

KU10

8

9

10
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No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian akademik dan 
perkembangan teknologi kepada semua pemangku kepentingan 
berdasarkan etika ilmiah.

Mampu tampil menjadi individu yang memiliki kemampuan 
kepemimpinan yang unggul

Mampu menerapkan semangat Creative Minority, minoritas yang 
berdaya cipta

KU11

KU12

KU13

11

12

13

Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 1 sampai 11 mengacu pada rumusan 
capaian pembelajaran keterampilan umum Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 
Dikti). Capaian pembelajaran keterampilan umum butir 12 dan 13 merupakan 
tambahan yang diturunkan dari pernyataan Visi dan Misi UKSW.

Capaian pembelajaran keterampilan khusus butir 1 sampai 4 mengacu pada 
rekomendasi FKPTPI yang difasilitasi oleh AAI (Asosiasi Agribisnis Indonesia) tahun 2015

KK11 Mampu melakukan analisis bisnis pertanian dengan menggunakan 
konsep pertanian berkelanjutan dengan cara melakukan analisis 
kuantitatif dan kualitatif dan dapat menunjukkan hasil rancangan 
dan operasional bisnis pertanian untuk mengantisipasi tantangan 
lokal dan global; 

KK2

KK3

2

3 Mampu merancang  pengembangan unit bisnis serta jejaring usaha 
agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dan berwawasan 
lingkungan

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, 
potensi dan prospek serta merekomendasikan alternatif 
pengambilan keputusan dalam bidang agribisnis; 

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

P11 Menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen, 
ekonomi (mikro, makro dan pembangunan) dan komunikasi 
agribisnis dan pengetahuan aspek teknis pertanian dari hulu hingga 
hilir, sehingga dapat mengusai konsep bisnis pertanian. 

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

90 | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

KURIKULUM 2019



5.4. Bahan Kajian dan Kurikulum
Bahan kajian adalah suatu bentuk bangunan dari ilmu, teknologi dan/atau seni, 
yang menunjukkan:

1. Cabang ilmu/bidang kajian program studi, atau inti keilmuan yang dipilih oleh 
program studi.

2. Pilihan cabang ilmu yang dikembangkan di lingkup suatu program studi.

3. Pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, yang dipilih karena 
dinilai bermanfaat bagi lulusan di masa depan.

Pilihan atas bahan kajian yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan 
dan program pengembangan dari program studi yang bersangkutan (misalnya 
payung penelitian). Tingkat keluasan dan kedalaman dari bahan kajian ini 
merupakan pilihan otonom dari masyarakat ilmiahnya (Forum Komunikasi 
Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia).

Dengan mengacu Keputusan Rektor UKSW No.272/Kep/Rek/7/2016 tentang 
Pemberlakukan Kurikulum UKSW 2016, maka Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW 
menetapkan beban satuan kredit semester (sks) total yang harus ditempuh oleh 
seorang mahasiswa Program Studi Agribisnis untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Pertanian (Sarjana Agribisnis) adalah sebesar .144 sks

Capaian pembelajaran pengetahuan butir 1 dan 2 mengacu pada rekomendasi FKPTPI 
yang difasilitasi oleh AAI (Asosiasi Agribisnis Indonesia) tahun 2015.

No KODE SIKAP DAN TATA NILAI

P22 Menguasai pengetahuan umum tentang konsep produksi tanaman, 
efisiensi, komunikasi dan mampu memformulasikan penyelesaian 
masalah dalam bidang agribisnis secara berkelanjutan
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No SKS

1.

2.

3.

4.

5.

MATAKULIAH BERSAMA ARAS UNIVERSITAS

MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

MATAKULIAH BERSAMA ARAS PROGRAM STUDI

MATAKULIAH PILIHAN

TUGAS AKHIR

TOTAL

8

70

48

6

12

144

KELOMPOK MATAKULIAH

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

1

2

3

4

MU113

MU114

MU115

MU116

2 2

2 2

2 2

2

8 8

2

Total SKS Matakuliah Bersama Aras Universitas

Agama Kristen

Pancasila

Kewarganegaraan

Bahasa Indonesia

MATAKULIAH BERSAMA ARAS UNIVERSITAS

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

KURIKULUM

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS Tahun 2018 – 2019

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

(Menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia)

MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

1

2

3

4

5

6 2 2AS100 Pengantar Ilmu Pertanian

AO421 Agroklimatologi 3 4

AO213 Dasar Agronomi 3 4

AO214 Dasar Ilmu Tanah 3 4

AO601 Agrotechnopreneurship 1 2 2

AO240 Dasar Perlindungan Tanaman 3 4

Keterangan tabel:
Bobot sks : A = Akademik | 
Penyajian : 1 = Semester Ganjil | 2 = Semester Genap | 3 = Semester Antara

K = Keuangan
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MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

AU114 Biologi 3 4

AU219 Bahasa Inggris Pertanian 2 2

AU239 Ekologi Tanaman 3 4

AS303 Ekonomi Pertanian 3 4

AS378 Komunikasi Pertanian 3 4

AS203 Dasar Manajemen 2 2

AS230 Statistika 3 4

AS233 Metode Ilmiah 3 4

AU003 Ekstrakulikuler Bahasa Inggris 0 2

AS520 Manajemen Kualitas Hasil Pertanian 3 4

AU481 Praktik Kerja Lapangan 1 6 6

AU482 Praktik Kerja Lapangan 2 6 6

AU483 Praktik Kerja Lapangan 3 6 6

AU484 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 6 6

AU109 Kimia 2 3

AU106 Matematika 3 4

23 AU490 Studi Ekskursi 0 0

70 85Total SKS Matakuliah Bersama Aras Fakultas

1

2

3

4

MATAKULIAH BERSAMA ARAS PROGRAM STUDI

5

6

7

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

AS267

AS365

AS370

AS371

AS372

AS374

AS377

Sosiologi Pertanian

Ekonometrika

Ekonomi Mikro

Ekonomi Makro

Ekonomi Produksi Pertanian

Ekonomi Sumberdaya Pertanian

Dasar Akuntansi

2

3

3

3

3

2

3

2

4

4

4

4

2

4

Keterangan tabel:
Bobot sks : A = Akademik | 
Penyajian : 1 = Semester Ganjil | 2 = Semester Genap | 3 = Semester Antara

K = Keuangan
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MATAKULIAH BERSAMA ARAS PROGRAM STUDI

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Total Matakuliah Bersama Aras Program Studi 48 60

AS382

AS387

AS405

AS408

AS463

AS472

AS517

AS521

17

18

AS522

AS601

AS616

Pembangunan Pertanian

Metode Kuantitatif

Agribisnis

Tataniaga Pertanian

Perdagangan Internasional

Studi Kelayakan dan Evaluasi Bisnis

Modal Sosial

Partisipasi Masyarakat

Pembiayaan Pertanian

Agrotechnopreneurship 2

Metode Kualitatif

2

3

3

3

3

2

2

3

3

2

3

2

4

4

4

4

2

2

4

4

2

4

1

2

3

MATAKULIAH PILIHAN

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AS381

AS383

AS384

AS385

AS388

AS389

AS390

AS391

AS392

AS393

AS394

AS396

Hukum dan Etika Bisnis  

Analisis Kebijakan Pertanian

Perencanaan Wilayah Pertanian

Manajemen Kewirausahaan

Perilaku Konsumen

Teknologi Multimedia Komunikasi

Analisis Industri Perkebunan

Sistem Informasi Pertanian

Agribisnis Internasional

Risiko Bisnis

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan Sosial

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4
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MATAKULIAH TUGAS AKHIR

No
KODE 
MATA 

KULIAH
NAMA MATAKULIAH PRA-

SYARAT KET.
PENYAJIANBOBOT

 SKS

A K 1 2 3

Proposal Tugas AkhirAS486 3 3
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5.5. Sinopsis Matakuliah

Untuk memahami kajian dari setiap matakuliah yang ada didalam struktur 
kurikulum Program Studi Agribisnis FPB UKSW, berikut disajikan sinopsis 
matakuliah yaitu:

MATAKULIAH BERSAMA ARAS UNIVERSITAS

1. Agama Kristen

Kode MK : MU 113

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai ciri-ciri umum dan khusus agama, 
menjelaskan fungsi agama dan konsep dasar agama Kristen, 
menjelaskan rangkaian karya penyelamatan yang dilakukan oleh 
Kristus, menghubungkan ajaran Kristen dengan ilmu pengetahuan dan 
kehadiran gereja di masyarakat.

2. Pancasila

Kode MK : MU 114

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini menjelaskan asas-asas Pancasila dan implementasinya  
dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kewarganegaraan 

Kode MK : MU 115

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini menjelaskan kedudukan dan peranan wawasan 
nusantara dalam pembangunan nasional  dan cara-cara 
mengimplementasikannya dan pengertian ketahanan nasional secara 
holistik maupun tiap bidang/gatra kehidupan nasional dan cara 
meningkatkanya serta konsepsi sistem hankamrata.
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4. Bahasa Indonesia

Kode MK : MU 116

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : dosen mata kuliah umum universitas

Semester: Ganjil/Genap/Antara  (mengikuti universitas)

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai metode yang tepat dalam menarik 
kesimpulan secara deduktif maupun induktif dalam penulisan ilmiah 
dan cara berkomunikasi secara kritis menggunakan bahasa Indonesia 
yang efektif baik yang representatif maupun yang produktif.

MATAKULIAH BERSAMA ARAS FAKULTAS

1. Pengantar Ilmu Pertanian

Kode MK : AS 100

Bobot sks:  2 (2/0)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pertanian 
dan perkembangan pertanian umumnya dan khususnya di Indonesia.

2. Matematika 

Kode MK : AU 106

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan Dr. Maria, SP., M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas topik matematika dasar seperti fungsi, limit, 
diferensial, integral dan matrik dan cara penyelesaian persoalan 
matematika dasar yang digunakan dalam bidang pertanian.

3. Kimia Pertanian

Kode MK : AU 109

Bobot sks: 2 (1/1)

Dosen : Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P. dan 
Andree Wijaya Setiawan, S.P., M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai konsep materi, atom, elektron 
dalam atom, orbital, hibridisasi, ikatan kimia,klasifikasi reaksi-reaksi 
organik, reaksi gugus fungsional, stoikiometri, termodinamika kimia, 
reaksi asam basa, dan analisis kuantitatif 
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4. Biologi 
Kode MK : AU 114
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc., dan Yoga Aji Handoko, S.Si., M.Si 
Semester: Ganjil
Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai isi, struktur dan fungsi sel, 

pembelahan sel (amitosis, mitosis dan meiosis), morfologi dan anatomi 
tumbuhan, morfologi dan anatomi hewan, klasifikasi tumbuhan dan 
hewan, protista, reproduksi tumbuhan dan hewan, gerak tumbuh 
tumbuhan, perilaku hewan, sistem imum, bioenergi (pembentukan 
energi kimia dan pembebasan energi kimia pada makhluk hidup), serta 
asal usul kehidupan.

5. Bahasa Inggris Pertanian
Kode MK : AU 219
Bobot sks: 2 (2/0)
Dosen : dosen luar
Semester: Ganjil
Sinopsis : Mempelajari dasar penggunaan bahasa inggris meliputi structure, 

grammar, dengan mengambil kosa kata/istilah yang banyak digunakan 
di bidang pertanian.

6. Ekologi Tanaman
Kode MK : AU 239
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P. dan 

Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.

Semester: Genap
Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai prinsip dasar ekologi, faktor 

abiotis dan biotis yang mempengaruhi kehidupan organisme, interaksi 
antara dua organisme (protokooperasi, komensalisme, amensalisme, 
predatisme, parasitisme dan kompetisi), siklus karbon dan air, serta 
pelestarian sumber daya alam untuk menunjang pembangunan 
berwawasan lingkungan

7. Ekonomi Pertanian

Kode MK : AS 303

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP.

Semester: Genap
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Sinopsis : Matakuliah ini meliputi bahasan mengenai pengertian dasar tentang 
batasan tujuan dan ruang lingkup usaha pertanian, memahami 
usahatani dalam struktur agribisnis dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembentukan sistem usahatani, memahami fungsi-
fungsi dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengelolaan usahatani; 
serta menjelaskan keadaan umum pertanian di Indonesia beserta 
peranannya dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian, 
lembaga-lembaga yang hidup dalam sektor pertanian dan peranannya, 
penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam pertanian dan keberadaan 
faktor produksi dalam pertanian Indonesia, mekanisme produksi dan 
transaksi produk pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian dan 
transmisi kebijakan ekonomi makro dalam pertanian Indonesia.

8. Komunikasi Pertanian
Kode MK : AS 378
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan 

Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.
Semester: Genap
Sinopsis : Memahami prinsip-prinsip penyusunan program komunikasi pertanian 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menyusun 
evaluasinya. Materi meliputi konseptualisasi dan konteks komunikasi, 
komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi dalam kelompok. 
Komunikasi massa; hambatan dan efek media massa, adopsi inovasi, 
difusi inovasi, menjadi manusia antarbudaya, komunikasi dan 
penyuluhan pertanian partisipatif, menejemen penyuluhan.

9. Dasar Manajemen
Kode MK : AS 203
Bobot sks: 2 (2/0)
Dosen : Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP.
Semester: Antara
Sinopsis : Mempelajari tentang manajemen dan manajer yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. 
Mata Kuliah ini juga mempelajari tentang lingkungan manajemen, etika 
bisnis.

10.Agroklimatologi
Kode MK : AO 421
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P. dan 

Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.
Semester: Antara
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Sinopsis : Matakuliah ini membahas berbagai fenomena unsur cuaca yaitu radiasi 
matahari, suhu, kelembaban, tekanan udara, angin, termasuk cara 
pengukurannya atau pengamatannya yang dipelajari dalam 
meteorologi dan type dan klasifikasi iklim serta kegunaannya bagi 
bidang pertanian.

11.Statistika

Kode MK : AS 230

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc., 
Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Mempelajari teknik mengolah data dan mengambil keputusan 
mengenai populasi berdasarkan data sampel, meliputi materi 
Pengertian statistik, populasi, sampel dan data; Pengumpulan dan 
penyajian data;  Distribusi frekuensi; Ukuran nilai tengah; Ukuran 
variasi; Peluang, Distribusi peluang, Distribusi sampling, Estimasi, 
Pengujian hipotesis, dan Analisis varians.

12.Dasar Agronomi

Kode MK : AO 213

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas teknik budidaya tanaman mulai dari 
pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan hingga 
panen, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman

13.Dasar-dasar Ilmu Tanah

Kode MK : AO 214

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Bistok H. Simanjuntak, M.Si., Dr. Ir. Suprihati, M.S. dan 
Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc. 

Semester: Ganjil

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai sifat kimia, fisik dan biologis tanah 
dalam hubungannya dengan produksi tanaman serta menganalisis 
tanah dari sifat-sifatnya dan menyusun pilihan dan memilih pupuk yang 
dipergunakan dalam usaha pertanian

Liska Simamora, S.P., M.Sc. dan 
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14.Metode Ilmiah

Kode MK : AS 233

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P. dan Dina V. Rotua Banjarnahor, S.P., M.Sc.
Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas konsep-konsep dasar dan metode keilmuan, 
penyusunan pola penelitian, penyusunan tulisan ilmiah dan 
penggunaan logika dan penalaran ilmiah dan bersikap ilmiah dalam 
berolah ilmu.

15.Agrotechnopreneurship1

Kode MK : AO 601

Bobot sks: 2 (2/0 )

Dosen : Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP.

Semester: Genap

Sinopsis : Pemanfaatan teknologi yang mendukung pemberian landasan dan 
penerapan kewirausahaan, serta pemanfaatan sumberdaya lingkungan 
secara terpadu, baik sumberdaya modal, manusia, informasi, untuk 
mendukung keberhasilan berwirausaha agribisnis dalam iklim yang 
selalu berubah.

16.Dasar-dasar Perlindungan Tanaman

Kode MK : AO 240

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc. dan Andree Wijaya Setiawan,S.P., M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai penyebab kerusakan pada 
tanaman dan cara membedakannya (abiotis maupun biotis), faktor 
lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan organisme pengganggu 
tanaman (hama, patogen penyakit tanaman dan tumbuhan 
pengganggu) serta membahas berbagai cara dan strategi pengendalian 
organisme pengganggu tanaman (termasuk konsep pengelolaan 
organisme pengganggu tanaman secara terpadu).

17.Studi Ekskursi

Kode MK : AU 490

Bobot sks: 0 (0/0)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Antara
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Sinopsis : merupakan mata kuliah yang berupaya memperkenalkan mahasiswa 
pada dunia kerja bidang pertanian yang sesungguhnya, melalui 
kunjungan pada perusahaan, instansi negara, masyarakat tani, dan 
berbagai institusi yang bergerak di bidang pertanian dan mampu 
memberikan gambaran dunia kerja bagi lulusan agribisnis.

18.Ekstrakurikuler Bahasa Inggris

Kode MK : AU 003

Bobot sks: 0 (0/2)

Dosen : dosen luar

Semester: Antara

Sinopsis : mendalami kemampuan berbicara dalam bahasa inggris dan 
pengetahuan akan tes bahasa inggris yang dibutuhkan untuk memasuki 
dunia kerja, baik sebagai pendidik, peneliti, maupun sebagai wirausaha 
pertanian.

19.Manajemen Kualitas Hasil Pertanian

Kode MK : AS 520

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P. dan Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P.

Semester: Antara

Sinopsis : Mata kuliah ini memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang 
konsep mutu, pentingnya aspek mutu dan standarisasi dalam sebuah 
bisnis. Untuk itu mahasiswa akan dibekali metode dan teknik 
manajemen mutu yang mencakup proses pengendalian dan 
penjaminan mutu, seperti HACCP dan ISO (9000; 14000; 22000), GAP, 
GMP, Sanitary & Phytosanitary. Pada bagian akhir mahasiswa akan 
dibekali bagaimana melakukan proses perbaikan mutu melalui Lean, 
Kaizen dan Six Sigma.

20.Praktik Kerja Lapang (PKL) 1

Kode MK : AU 481

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Genap/Antara

Sinopsis : merupakan mata kuliah dimana mahasiswa mempraktikkan ilmu ke 
dunia kerja, dalam bentuk mengikuti kerja di instansi/lembaga yang 
bergerak di bidang pertanian, antara lain: (a) lembaga pemerintah, (b) 
perusahaan profit, (c) organisasi non profit; ataupun pengabdian 
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masyarakat semacam kuliah kerja pertanian di suatu wilayah, secara 
berkelompok. Instansi yang dapat dipilih menjadi tempat magang harus 
mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan program studi.

21.Praktik Kerja Lapang (PKL) 2

Kode MK : AU 482

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Genap/Antara

Sinopsis : merupakan mata kuliah dimana mahasiswa mempraktikkan ilmu ke 
dunia kerja, dalam bentuk mengikuti kerja di instansi/lembaga yang 
bergerak di bidang pertanian, antara lain: (a) lembaga pemerintah, (b) 
perusahaan/organisasi profit, (c) organisasi non profit; ataupun 
pengabdian masyarakat semacam kuliah kerja pertanian di suatu 
wilayah, secara berkelompok. Instansi yang dapat dipilih menjadi 
tempat magang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh 
fakultas dan program studi.

22.Praktik Kerja Lapang (PKL) 3

Kode MK : AU 483

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil

Sinopis : PKL 3 atau produksi inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu 
bentuk penerapan sistematis teori dan keterampilan pertanian ke 
dalam kegiatan kerja langsung berupa memproduksi material pertanian 
yang memuat aspek teknologi tepat guna sederhana yang memiliki 
potensi pasar. Kegiatan PKL 3 terdiri dari kegiatan penyusunan proposal, 
pembuatan produk, uji coba produk, penyusunan laporan, pamaparan 
hasil kegiatan di Gelar Teknologi Pertanian PKL FPB. Luaran kegiatan PKL 
3 adalah peningkatan produksi, perbaikan teknologi, perbaikan sistem, 
peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kemandirian, 
pengetahuan, teknologi dan seni baru.

23.Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kode MK : AU 484

Bobot sks: 6 (0/6)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil
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Sinopsis : Merupakan mata kuliah dimana mahasiswa memdapatkan 
penga laman langsung /prakt ik  ker ja  tentang  cara-cara  
mengintegrasikan dan mengamplikasikan berbagai ilmu dalam 
merumuskan serta memecahkan permasalahan pembangunan 
pertanian: menggeluti permasalahan yang ada di masyarakat, 
menerapkan teknik pemecahan masalah pembangunan secara 
pragmatis berdasarkan ilmu, teknologi dan humaniora, menggerakkan 
masyarakat dalam pertisipasinya untuk memecahkan masalah 
pembangunan pertanian.

MATAKULIAH BERSAMA ARAS PROGRAM STUDI

1. Ekonomi Makro

Kode MK : AS 371

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. dan 

Semester: Genap

Sinopsis : Mempelajari tentang pentingnya campur tangan pemerintah dalam 
perekonomian, melalui kebijakan fiskal dan moneter, serta memahami 
persoalan dan penerapan kebijakan ekonomi makro secara teoritis.

2. Ekonomi Mikro

Kode MK : AS 370

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. dan Liska Simamora, S.P., M.Sc.

Semester: Antara

Sinopsis : Membahas tentang hakikat teori ekonomi mikro untuk menjelaskan 
perilaku konsumen dan produsen dalam mengalokasikan sumber 
ekonominya, serta memahami bentuk-bentuk struktur pasar yang ada 
dalam sistem perekonomian, khususnya di Indonesia.

3. Sosiologi Pertanian

Kode MK : AS 267

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan Dr. Maria, SP., M.P.

Semester: Antara

Sinopsis : Matakuliah ini membahas mengenai konsep dasar ilmu sosiologi 
pertanian dan permasalahan sosial pertanian, membahas sistem sosial 
di pedesaan pada khususnya dan sistem sosial yang lebih luas pada 
umumnya baik dari segi statika maupun dinamikanya serta 
merumuskan permasalahan yang ada di dalammya.

Liska Simamora, S.P., M.Sc.
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4. Pembangunan Pertanian
Kode MK : AS 382
Bobot sks: 2 (2/0)
Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P. 
Semester: Ganjil
Sinopsis : Mendalami prinsip-prinsip dan tujuan pembangunan pertanian serta 

mengidentifikasikan permasalahan pembangunan pertanian di 
Indonesia, strategi dan model pembangunan pertanian berkelanjutan, 
pembangunan yang menghubungkan wilayah perdesaan dan 
perkotaan atau transformasi pertanian dan pembangunan desa, 
strategi dan kebijakan pembangunan berbasis pada lokal dan global.

5. Ekonomi Sumberdaya Pertanian
Kode MK : AS 374
Bobot sks: 2 (2/0)
Dosen : Dr. Maria, SP., M.P.
Semester: Genap
Sinopsis : mempelajari aspek ekonomi dan sosial sumber daya pertanian dalam 

kaitannya dengan sektor pertanian serta membahas optimalisasi 
pemanfaatan sumberdaya bagi kepentingan pertanian.

6. Agrotechnopreneurship2
Kode MK : AO 701
Bobot sks: 2 (0/2)
Dosen : Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP. dan Liska Simamora, S.P., M.Sc.
Semester: Antara
Sinopsis : Praktik mengelola bisnis penerapan kewirausahaan dalam 

pemanfaatan sumberdaya lingkungan pertanian secara terpadu, baik 
sumberdaya modal, manusia, informasi, untuk mendukung 
keberhasilan berwirausaha agribisnis dalam iklim yang selalu berubah.

7. Metode Kuantitatif
Kode MK : AS 387
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. dan Liska Simamora, S.P., M.Sc.
Semester: Antara
Sinopsis : Mempelajari sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan 

teori penggunaan metode kuantitatif dengan mengambil contoh kasus 
ekonomi pertanian/agribisnis. didasarkan pada pengalaman 
(experience) yang tertangkap lewat pancaindera untuk kemudian diolah 
oleh nalar.
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8. Metode Kualitatif 
Kode MK : AS 616
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc. dan 

Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.
Semester: Antara
Sinopsis : Mempelajari sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan 

teori penggunaan metode kualitatif dimana Perumusan teori 
berdasarkan data yang telah tersaturasi (grounded theory). Peneliti 
menggunakan teknik penggambaran (portrayal) secara alamiah 
terhadap fenomena yang muncul sekaligus dirinya merupakan 
instrumen penelitian itu sendiri. Penarikan kesimpulan secara induksi 
dengan menemukan salah satu pola yang berlaku dari pluralitas dan 
kompleksitas norma. Bahasa penelitian dikemas secara deskriptif.

9. Partisipasi Masyarakat
Kode MK : AS 521
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P.
Semester: Antara
Sinopsis : mempelajari teori, bentuk partisipasi dan berbagai peran serta 

masyarakat dalam proses pembangunan pertanian.

10.Pembiayaan Pertanian
Kode MK : AS 522
Bobot sks: 3 (2/1)
Dosen : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M.
Semester: Ganjil
Sinopsis : Mempelajari landasan teori pembiayaan agribisnis (teori investasi dan 

pasar uang/modal), teori uang dan capital, nilai fungsi atas uang, 
implikasi kebijakan fiscal dan moneter (peranan terhadap biaya modal, 
suku bunga dan nilai tukar).

11.Dasar Akuntansi
Kode MK : AS 377
Bobot sks:  3 (2/1)
Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc.
Semester: Ganjil
Sinopsis : Mempelajari dasar-dasar pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan 

penganalisisan transaksi keuangan untuk membuat laporan keuangan 
dengan mengambil kasus-kasus di bidang pertanian.
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12.Ekonomi Produksi Pertanian

Kode MK : AS 372

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP. dan 

Semester: Ganjil

Sinopsis : Meliputi teori pengantar ilmu ekonomi, efisiensi, biaya produksi, serta 
membahas prinsip-prinsip ekonomi produksi mencakup fungsi 
produksi, elastisitas produksi, fungsi biaya, hubungan antara produksi 
dan biaya, serta efisiensi produksi (teknik dan ekonomis), analisis untuk 
mengukur aspek ekonomi produksi dan menerapkan altematif 
pemecahan masalah dan aplikasinya terutama dalam bidang pertanian 
dalam arti luas.

13.Perdagangan Internasional

Kode MK : AS 463

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M.

Semester: Genap

Sinopsis : Materi mata kuliah ini, menjelaskan tentang teori dasar perdagangan, 
kebijakan-kebijakan perdagangan dan fenomena perdagangan bebas, 
serta sistem pembayaran internasional.

14.Tataniaga Pertanian

Kode MK : AS 408

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : Matakuliah pengantar bagi mahasiswa untuk memahami konsep dan 
praktek pemasaran mulai dari apa itu pemasaran, konsep penting 
dalam pemasaran hingga bauran pemasaran, juga mempelajari 
permasalahan yang dihadapi para pelaku pasar dan menentukan 
metode pendekatan yang tepat, serta mempelajari kebijakan dalam 
tataniaga pertanian.

15.Agribisnis

Kode MK : AS 405

Bobot sks: 3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc.

Semester: Genap

Liska Simamora, S.P., M.Sc.
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Sinopsis : Memahami sistem agribisnis dan dapat menjelaskan peran dan fungsi, 
proses, karakteristik, dan keterkaitan antar subsistem agribisnis, juga 
hakikat mengembangkan agribisnis sebagai suatu pendekatan dalam 
menangani permasalahan yang ada dalam usaha pertanian, cara 
penerapan pada usahatani dan pembangunan pertanian.

16.Modal Sosial

Kode MK : AS 517

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan 
Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.

Semester: Antara

Sinopsis : Mempelajari pentingnya jaringan hubungan pribadi yang kuat dan 
dalam (crosscutting), yang berkembang perlahan-lahan sebagai 
landasan bagi saling percaya, kerjasama, dan tindakan kolektif dari 
komunitas yang bersangkutan, dalam hal ini dalam masyarakat 
pertanian. Jaringan hubungan merupakan sebuah sumberdaya yang 
dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan dapat 
diterapkan sebagai modal di bidang pertanian. Para anggota jaringan 
memiliki "modal", misalnya dalam bentuk hak istimewa (credential) 
yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, akses ke informasi, 
ketersediaan peluang, dan status sosial.

17.Studi Kelayakan dan Evaluasi Bisnis 

Kode MK : AS 472

Bobot sks: 2 (2/0)

Dosen : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M. dan Liska Simamora, S.P., M.Sc.
Semester: Antara

Sinopsis : mempelajari dan menyajikan cara-cara penyusunan usulan dan 
evaluasi bisnis pertanian, rehabilitasi maupun perluasan, ditinjau dari 
segi mikro maupun makro. Materi perkuliahan meliputi pendahuluan 
dan ruang lingkup, analisis proyek, kriteria investasi, penilaian benefit 
ekonomi, modal kerja, shadow price, analisis investasi, kekhususan 
proyek pertanian dan perhitungan proyek pertanian secara ekonomi 
dan finansial.

18.Ekonometrika 

Kode MK : AS 365

Bobot sks:  3 (2/1)

Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc. dan 
Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.

Semester:  Antara
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Sinopsis : membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi, yang mencakup 
teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan sistem, 
untuk menguji kebenaran teorama teori ekonomi yang berupa 
hubungan antar variabel ekonomi dengan data empirik.Penggunaan 
analisis regresi dilakukan untuk mengetahui kaitan antara satu variabel 
dengan variabel yang lain. Tiga analisis yang digunakan, yaitu analisis 
runtun waktu (time series), antar-wilayah (), dan analisis data panel.

MATAKULIAH BERSAMA PILIHAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

1. Hukum dan Etika Bisnis

Kode MK : AS 381

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Dosen luar

Semester: Genap

Sinopsis : untuk memberikan pengetahuan tentang etika dan ketentuan hukum 
yang mendasar dalam setiap transaksi bisnis di Indonesia. Penekanan 
mata kuliah ini pada pengambilan keputusan bisnis yang didasarkan 
kepada etika dan hukum (perdata & dagang) yang berkaitan dengan 
transaksi bisnis pada perusahaan agribisnis.

2. Risiko Bisnis

Kode MK : AS 393

Bobot sks:  3 (3/0)

Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P. dan Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : Analisis risiko investasi, mempertahankan kelangsungan operasional 
perusahaan agribisnis; investasi pencapaian efisiensi; investasi 
penambahan kapasitas & atau pasar yang ada; investasi perluasan 
produk & atau pasar.

3. Analisis Kebijakan Pertanian

Kode MK : AS 383

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : Membahas berbagai metodologi penelitian kebijakan sektor pertanian 
untuk memperoleh, mengolah dan menyajikan informasi mengenai 
analisis ekonomi pembangunan pertanian, serta membahas faktor 
determinan dalam kebijakan, beberapa model untuk menganalisis 
kebijakan, jenis lembaga perumusan kebijakan pertanian.
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4. Perencanaan Wilayah Pertanian

Kode MK : AS 384

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Dr. Maria, SP., M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : Pengenalan teknologi dan manajemen perencanaan wilayah untuk 
penggunaan sumberdaya wilayah ciri, manfaat, tujuan, manfaat 
pembangunan pertanian, secara regional dan lokal, serta perencanaan 
berbagai sub-sektor pembangunan wilayah pertanian.

5. Manajemen Kewirausahaan

Kode MK : AS 385

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Hendrik Johannes Nadapdap, S.P., M.EP.

Semester: Genap

Sinopsis : Kewirausahaan selain dapat dipelajari dari aspek manajerial, juga harus 
dapat diinternalisasi secara luas melalui proses pendidikan, sehingga 
menjadi individu yang mengenal potensi dirinya dengan baik, belajar 
mengembangkan potensinya untuk mewujudkan cita-citanya. Ruang 
lingkup dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama, yaitu 
orientasi nilai (value-oriented) dan orientasi tujuan (goal-oriented). 
Meliputi: kemandirian, berpikir kreatif, soft-skill, keterampilan 
interpersonal, komunikasi persuasif, dan lainnya. 

6. Kewirausahaan Sosial (Sociopreneurship)

Kode MK : AS 396

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan Dr. Maria, SP., M.P.

Semester: Genap

Sinopsis : membahas tentang kewirausahaan sosial merupakan sebuah konsep 
baru dalam dunia bisnis yang menitikberatkan pada pemberdayaan 
masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial 
(kemisikinan, kerusakan lingkungan dll). Prinsip utama dalam 
kewirausahaan sosial adalah (1) ada inovasi sosial yang bisa mengubah 
sistem yang ada di masyarakat, serta (2) adanya individu yang bervisi 
dan kreatif. Hasil yang ingin dicapai kewirausahaan sosial bukan profit 
semata, melainkan juga dampak positif bagi masyarakat.
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7. Komunikasi Bisnis

Kode MK : AS 394

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P. dan 
Damara Dinda Nirmalasari Zebua, S.P., M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Mempelajari konsep dasar komunikasi  dalam bisnis, ragam dan jenis 
komunikasi, perancangan pesan bisnis, serta komunikasi lisan dan 
tulisan dalam bisnis. Pembekalan diberikan berupa berbagai konsep 
dasar dalam berkomunikasi serta konsep yang memungkinkannya 
dapat menyampaikan berbagai pesan dengan baik secara lisan maupun 
tulisan sehingga mampu menjalankan salah satu tugas manajer yaitu 
sebagai juru bicara organisasi.

8. Perilaku Konsumen

Kode MK : AS 388

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Dr. Ir. Yuliawati, M.P.

Semester: Ganjil

Sinopsis : Membahas permasalahan tentang perilaku konsumen berdasarkan 
pengertiannya, konsep dan teori perilaku untuk memahami perilaku 
konsumen, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk 
mengembangkan strategi pemasaran, tipe konsumen dan segmentasi 
pasar, teori tentang pengambilan keputusan konsumen, strategii 
pemasaran, konsumerisme, Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
dan tanggungjawab sosial perusahaan.

9. Teknologi Multimedia Komunikasi Pertanian

Kode MK : AS 389

Bobot sks: 3 (3/0)

Dosen : Dr. Maria, SP., M.P. dan dosen luar

Semester: Ganjil

Sinopsis : Mempelajari pengetahuan berbagai teknologi dan media yang dapat 
digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyuluhan pertanian, 
termasuk membahas tentang pemahaman multimedia, aplikasi 
multimedia, pemilihan perangkat keras multimedia, masa depan 
multimedia, teknik dan peralatan multimedia, merancang aplikasi 
multimedia secara sederhana, teknologi informasi berbasis komputer.
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10.Analisis Industri Perkebunan
Kode MK : AS 390
Bobot sks: 3 (3/0)
Dosen : Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M.
Semester: Ganjil
Sinopsis : Mempelajari kombinasi antara teori ekonomi industri dan strategi. 

Teori dasar yang digunakan teori organisasi industri, teori struktur 
industri dan integrasi model yang dikenal dengan model Lima Kekuatan 
Bersaing dari Porter. Diharapkan meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa dan keterampilan manajerial dalam bidang perencanaan 
industri, khususnya industri yang berbasis perkebunan.

11.Sistem Informasi Pertanian
Kode MK : AS 391
Bobot sks:  3 (3/0)
Semester: Ganjil
Dosen : Dr. Maria, SP., M.P.
Sinopsis : Peranan sistem informasi dalam manajemen dan bisnis, teknologi 

sistem informasi, aplikasi suatu sistem informasi manajemen, 
pengembangan dan rekayasa sistem informasi, sistem manajemen 
basis data, serta pengelolaan sumberdaya informasi.

12.Agribisnis Internasional
Kode MK : AS 392
Bobot sks: 3 (3/0)
Semester: Ganjil
Dosen : Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc. 
Sinopsis : Mata kuliah ini membahas pengertian, ruang lingkup agribisnis sebagai 

suatu sistem. Dikaitkan dengan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai lingkungan budaya pada pasar global agribisnis, penilaian 
peluang pasar global untuk agribisnis, dan implementasi strategi 
pemasaran global agribisnis. Pemasaran internasional dilakukan untuk 
menentukan keunggulan bersaing berdasarkan isu global dan 
mendeskripsikan konsep yang relevan untuk pemasaran internasional.
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MATAKULIAH TUGAS AKHIR

Proposal Tugas Akhir

Kode MK : AS 486

Bobot sks:  3 (3/0)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil/Genap/Antara

Sinopsis : Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk 
mencapai gelar sarjana pertanian, dalam bentuk penulisan ilmiah proposal 
penelitian yang mengikuti kaidah metode penelitian secara benar dan 
mampu dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan permasalahan di 
bidang agribisnis.

Tugas Akhir

Kode MK : AS 487

Bobot sks:  9 (9/0)

Dosen : Tim Dosen FPB

Semester: Ganjil/Genap/Antara

Sinopsis : Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk 
mencapai gelar sarjana pertanian, dalam bentuk penulisan ilmiah hasil 
penelitian/kajian yang mengikuti kaidah metode penelitian secara benar 
dan mampu dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan permasalahan 
di bidang agribisnis.

5.6. Gaftar Alir Pengambilan Matakuliah

Untuk memperlancar kelulusan dan mempermudah pengambilan matakuliah 
setiap semesternya maka disusun Gaftar Alir Matakuliah. Urutan pengambilan 
matakuliah setiap semesternya pada setiap tahunnya oleh mahasiswa harus 
memperhatikan: Urutan sajian tahun/tingkatan/level matakuliah
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No LABORATORIUM PRAKTIKUM

1. Laboratorium Fisiologi Tanaman 1. Fisiologi Tanaman

2. Biologi

3. Bioteknologi Pertanian

4. Bioteknologi Lingkungan

5. Genetika

6. Pemulian tanaman

2.

3.

Laboratorium Kultur Jaringan

Laboratorium Proteksi

1. Kultur Jaringan

2. Teknologi Tanaman Transgenik

1. Dasar Perlindungan Tanaman
2. Proteksi Tanaman
3. Mikrobiologi

4. Laboratorium Tanah 1. Dasar Ilmu Tanah
2. Kesuburan dan Kesehatan Tanah
3. Perancangan Lansekap
4. Survey Analisis Tapak

5.

6.

Laboratorium Benih

Kebun Percobaan Kartini

1. Teknologi Benih

1. Tanaman Hortikultura

2. Tanaman Pangan

3. Dasar Agronomi

4. Pertanian Perkotaan

5. Ekologi

7. Kebun Percobaan Salaran 1. Tanaman Hortikultura

2. Tanaman Pangan

3. Dasar Agronomi

4. Pertanian Berkelanjutan

5. Mekanisasi Pertanian

8. Laboratorium Biologi Molekuler 1. Kimia

2. Biokimia Tanaman

3. Biologi Molekuler

9. Laboratorium Pasca panen 1. Tek. Pengolahan Hasil  Pertanian 1 & 2

2. Penanganan Pasca Panen

LAMPIRAN 1. Laboratorium FPB UKSW

FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS
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10.

11.

Laboratorium Komputer

Laboratorium Bahasa

1. Statistika

2. Perancangan Percobaan

3. Sistem informasi Geografi & 
Perencanaan Penggunaan Lahan

4. Teknik Studio Arsitektur Lanskap

5. Ekonometrika

6. Metode Kuantitatif

1. Bahasa Inggris Pertanian

2. Ekstrakurikuler Bahasa Inggris / Toefl

No LABORATORIUM PRAKTIKUM
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TAHUN I

AU109
Kimia

1/1

AU106
Matematika

2/1

AU114
Biologi

2/1

AS100
Pengantar
Ilmu Perta-
nian

2/0

AU219
Bahasa Ing-
gris Pertani-
an

2/0

MU113
Agama
Kristen

2/0

GANJIL

AO421
Agroklima-
tologi

2/1

AS203
Dasar
Manajemen

2/0

AS370
Ekonomi 
Micro

2/1

ANTARA

AS267
Sosiologi
Pertanian

2/0

AU239
Ekologi
Tanaman

2/1

AS378
Komunikasi
Pertanian

2/1

AS303
Ekonomi
Pertanian

2/1

GENAP

MU116
Bahasa
Indonesia

2/0

TAHUN II TAHUN III TAHUN IV

AO240
Dasar Perlin-
dungan Tana-
man

2/1

AO214
Dasar Ilmu
Tanah

2/1

GANJIL

AS230
Statistika

2/1

AS382
Pembangu-
nan Pertani-
an

2/0

GENAP

AO213
Dasar 
Agronomi

2/1

AS374
Ekonomi
Sumber Daya
Pertanian

2/0

AS387
Metode 
Kuantitatif

2/1

AS521
Partisipasi
Masyarakat

2/1

ANTARA

AU490
Studi 
Ekskursi

0/0

AU003
Ekskul.
Bhs. Inggris

0/2

AS616
Metode
Kualitatif

2/1

MU115
Kewargane-
garaan

2/0

MU114
Pancasila

2/0

GANJIL

AS372
Ekonomi Pro-
duksi Perta-
nian

2/1

AS522
Pembiayaan
Pertanian

2/1

AS377
Dasar
Akuntansi

2/1

AS517
Modal 
Sosial

2/0

AS472
Studi Kelaya-
kan & Eval.
Bisnis

2/0

GENAP

AS405
Agribisnis

2/1

AS408
Tataniaga
Pertanian

2/1

AS463
Perdagangan
Internasional

2/1

AS365
Ekonometrika

2/1

AS520
Man. Kuali-
tas Hasil Per-
tanian

2/1

ANTARA

Matakuliah
Pilihan

2/1

Matakuliah
Pilihan

2/1

GANJIL

AU481
Praktek Kerja
Lapangan 1

6/0

AU482
Praktek Kerja
Lapangan 2

6/0

GENAP

AU483
Praktek Kerja
Lapangan 3

6/0

AU484
Kuliah Kerja
Nyata (KKN)

6/0

AS486
Proposal
Tugas Akhir

3/0

ANTARA

AS487
Tugas Akhir

9/0

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

14

14

6

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

14

28

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

8

36

3

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

15

51

6

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

13

64

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

8

72

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

13

85

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

15

100

5

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

8

108

3

SKS SEM

SKS KUM

JML MKL

12

120
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SKS KUM
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VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN 

PROGRAM MAGISTER ILMU PERTANIAN 

 
 

1. Visi Program Magister Ilmu Pertanian UKSW 

Visi program studi Magister Ilmu Pertanian UKSW adalah: 

“ Menjadi program pembelajaran magister di bidang Ilmu Pertanian yang 

terkemuka di Asia Tenggara tahun 2025 melalui pengamalan dan pengembangan 

ilmu, teknologi dan bisnis pertanian tropis modern dan berkelanjutan dalam 

aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.” 

 

2. Misi Program Magister Ilmu Pertanian UKSW 

Misi program studi Magister Ilmu Pertanian UKSW adalah: 

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan Ilmu Pertanian yang 

modern dan inovatif pada aras Magister yang didukung dengan menerapkan 

sistem penjaminan mutu yang baik dan berlandaskan iman kristiani 

2. Menerapkan sistem pembelajaran student centered learning guna menghasilkan 

lulusan yang memiliki sikap serta pemikiran yang takut akan Tuhan, 

berpengetahuan, kreatif, dan berkontribusi bagi pembangunan pertanian 

tropika. 

3. Melaksanakan kegiatan basic and applied research dan pengabdian masyarakat 

berbasis penelitian, teknologi tepat guna menuju bisnis pertanian modern yang 

dipublikasikan dan didiseminasikan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat 

dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. 

4. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan, 

baik dengan lembaga pendidikan maupun non-pendidikan, di tingkat lokal, 

nasional dan internasional. 

 

3. Tujuan Program Magister Ilmu Pertanian UKSW 

Program studi Magister Ilmu Pertanian UKSW menetapkan tujuan sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran aras Strata-2 yang 

menghasilkan magister di bidang pertanian, yang memiliki ciri-ciri: 

a. Percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya 
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dan memiliki sikap mengasihi. 

b. Berpandangan dan memiliki sikap bahwa Pancasila adalah falsafah bagi 

kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air serta memiliki kesadaran 

dan rasa pengabdian yang tinggi 

c. Obyektif, terbuka, kritis, inventif, berpandangan ke masa depan, sadar akan 

waktu dan organisasi, sadar akan pentingnya perencanaan, sadar akan 

kegunaan ilmu dan teknologi, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, peka terhadap masalah yang dihadapi 

masyarakat, khususnya yang berkaitan di bidang keahliannya. 

d. Berintegritas kepribadian yang tinggi, bertanggung jawab, jujur dan berjuang 

untuk keadilan 

e. Memiliki kompetensi kepemimpinan, kewirausahaan dan kompetensi khusus 

dibidang aplikasi teknologi pertanian yang memperhatikan lingkungan, 

khususnya Perbaikan Sifat Tanaman (Crop Improvement), Produksi Tanaman 

(Crop Production), Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah (Area Planning 

and Management), Bioteknologi Pertanian (Agro- Biotechnology) dan/atau 

Bisnis Pertanian (Agribusiness Management). 

f. Menghasilkan karya ilmiah,yang dipublikasikan secara berkala, berupa ipteks 

dasar dan terapan yang inovatif dan bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan 

stakeholder pada bidang pertanian pada aras nasional dan global, dengan 

menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam dan kearifan lokal yang 

memiliki potensi ekonomi dan pengembangan industri pertanian. 

2. Mewujudkan organisasi yang efisien dan sehat, menerapkan sistem manajemen 

mutu secara terpadu, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana secara berkesinambungan. 

3. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan lembaga nasional maupun 

internasional, dalam negeri maupun luar negeri,baik universitas maupun 

lembaga-lembaga pengembangan/pengkajian teknologi pertanian, pihak-pihak 

industri pertanian, serta masyarakat luas pengguna aplikasi teknologi dan 

pemerhati pengembangan ipteks pertanian. 
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PROFIL LULUSAN 

PROGRAM MAGISTER ILMU PERTANIAN 
 

1. Profil Lulusan 

Profil lulusan yang akan dihasilkan Program Studi Magister Ilmu Pertanian adalah 

ilmuwan profesional yang memiliki daya analisis, daya cipta, wawasan luas, komitmen 

dan integritas tinggi, serta etika profesional di bidang Ilmu Pertanian serta memiliki 

kompetensi keahlian khusus meliputi: 

a. Ahli Produksi Tanaman, yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan produksi 

dan produktivitas berbagai komoditas pertanian, dimana kompetensi ini 

memampukan lulusan mengembangkan dan memanfaatkan IPTEKS dalam 

merekayasa interaksi antara faktor genetik dan lingkungan (biotik dan abiotik) 

untuk pencapaian produksi maksimal dan berkelanjutan; 

b. Ahli Perbaikan Sifat Tanaman (Crop Improvement), memiliki kemampuan 

pengelolaan sumberdaya genetik dan menciptakan keragaman genetik guna 

menghasilkan varietas-varietas baru yang lebih unggul pada kondisi lingkungan yang 

spesifik, hingga memproduksi benih bermutu; 

c. Ahli Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah (Area Planning and Management) 

dengan kualifikasi mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sistem 

informasi geografi untuk inventarisasi, pemetaan dan survey dan analisis spasial data-

data SDAlam (biodiversitas, air, tanah), SDManusia (ekonomi, social, kelembagaan) 

dan SDVisual (estetika) dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pengelolaan 

suatu wilayah; dan 

d. Ahli Bioteknologi Pertanian yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi 

dan memanfaatkan keanekaragaman hayati (aras seluler dan molekuler) dalam 

rangka perbanyakan tanaman, rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman 

tahan/toleran lingkungan biotik dan abiotik, perlindungan tanaman, pengelolaan 

lingkungan lahan pertanian yang berkelanjutan, memproduksi bahan metabolit 

sekunder dan energy (renewable fuels), agroindustri yang memanfaatkan 

bioteknologi, sehingga diperoleh keuntungan ekonomi dan efisiensi proses produksi. 
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e. Ahli Bisnis Pertanian (Agribusiness Management) yang memiliki kemampuan 

untuk mengelola kegiatan pertanian sebagai sebuah entitas agribisnis yang produktif, 

menguntungkan dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang dimiliki melalui 

penerapan kaidah-kaidah ekonomi dan bisnis dalam lingkungan usaha (business 

environment) yang semakin moderen dan kompetitif, dengan tetap memperhatikan 

masalah lingkungan dan keberlanjutannya. 

 

f. Ahli perencana pembangunan pertanian berbasis teknologi Ilmu Pertanian dan 

Agribisnis yakni memiliki kemampuan mengembangkan pertanian 

mempertimbangkan konsep pertanian berkelanjutan yang bermuatan teknologi tepat 

guna Ilmu Pertanian dan agribisnis.  

 

2.  Capaian Pembelajaran dan Kompetensi  

Capaian Pembelajaran (CP) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi 

pengetahuan, sikap, ketrampilan dan akumulasi pengalaman kerja. Berdasarkan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8, kompetensi lulusan magister 

harus memenuhi tiga 3 (tiga) aspek kompetensi, yaitu (1) aspek lingkup kerja 

berdasarkan pengetahuan yang dikuasai; (2) aspek kemampuan di bidang kerja; 

dan (3) aspek kemampuan manajerial. 

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Pertanian diharapkan memiliki kompetensi 

yang terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain 

yang dirumuskan sebagai berikut:   

122 | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 



 

Kompetensi Utama : 

a. Menguasai teori Ilmu Pertanian dengan pendekatan multidisipliner yang 
kontekstual dan terkini. 

b. Menguasai konsep pengembangan ipteks di bidang pertanian yang 
berkelanjutan dan berdaya saing. 

c. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif 
melalui penelitian ilmiah bidang pertanian yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya 
berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan 
mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional 
dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau 
yang setara. 

3. Kompetensi Pendukung : 

a. Mampu merencanakan, merancang dan mengelola riset dalam rangka 
pengembangan ipteks bidang pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat 
dan keilmuan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi. 

b. Mampu merencanakan, merancang dan mengelola kegiatan agribisnis yang 
berkelanjutan (produksi, pengolahan, pemasaran produk, akses modal dan 
informasi). 

c. Mampu memformulasikan ide-ide ipteks baru di bidang pertanian tropika 
(new research question) dari hasil riset yang dilaksanakan secara sahih/teruji 
untuk ditransformasikan, disebarluaskan dan dikembangkan. 

d. Mampu mengadopsi perubahan ipteks yang terjadi untuk memodifikasi atau 
merekayasa proses pelaksanaan dan substansi riset yang dihadapi. 

e. Mampu memecahkan permasalahan rekayasa dan teknologi pertanian serta 
merancang sistem, proses dan komponen dengan memanfaatkan bidang ilmu 
lain (jika diperlukan) dan memperhatikan potensi wilayah/sumber daya alam 
(lingkungan, genetik, ekonomi, sosial, kultural dan estetika). 

f. Mampu menyusun perencanaan dan program aksi berbasis kebutuhan 
masyarakat, bersama para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, 
asosiasi bisnis dan organisasi sosial) untuk menyelesaikan masalah di bidang 
pertanian tropika. 

 

4. Kompetensi Lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama: 
a. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ipteks bidang pertanian yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental 
terhadap informasi dan data. 

b. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 
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Profil lulusan yang akan dihasilkan Program Studi Magister Ilmu Pertanian adalah 

ilmuwan profesional yang memiliki daya analisis, daya cipta, wawasan luas, komitmen 

dan integritas tinggi, serta etika profesional di bidang Ilmu Pertanian serta memiliki 

kompetensi keahlian khusus meliputi: 

g. Manajer yang memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan pertanian sebagai 

sebuah entitas agribisnis yang produktif, menguntungkan dengan mengoptimalkan 

semua sumberdaya yang dimiliki melalui penerapan kaidah-kaidah ekonomi dan bisnis 

dalam lingkungan usaha (business environment) yang semakin moderen dan 

kompetitif, dengan tetap memperhatikan masalah lingkungan dan keberlanjutannya. 

h. Scientist, meliputi: 

(i) Ahli Produksi Tanaman yang Mempertimbangkan Aspek Pertanian 

Berkelanjutan, yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan produksi dan 

produktivitas berbagai komoditas pertanian, dimana kompetensi ini 

memampukan lulusan mengembangkan dan memanfaatkan IPTEKS dalam 

merekayasa interaksi antara faktor genetik dan lingkungan (biotik dan abiotik) 

untuk pencapaian produksi maksimal dan berkelanjutan; 

(ii) Ahli Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah (Area Planning and Management) 

dengan kualifikasi mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sistem 

informasi geografi untuk inventarisasi, pemetaan dan survey dan analisis spasial 

data-data SDAlam (biodiversitas, air, tanah), SDManusia (ekonomi, social, 

kelembagaan) dan SDVisual (estetika) dalam rangka perencanaan, 

pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah;  

i. Profesional yakni mampu mengembangkan ilmu pertanian yang diperoleh untuk 

merancang, menganalisa problematika pada instansi terkait di praktek profesionalnya 

dan menjadi pembaharu dalam bidangnya 

j. Pendidik memiliki kemampuan untuk menjadi calon mendidik dan/atau 

menyebarluaskan ilmu di bidang ilmu pertanian pada jenjang Pendidikan tinggi. 
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KURIKULUM 

PROGRAM MAGISTER ILMU PERTANIAN 

 

1. Capaian Pembelajaran dan Kompetensi 

3. Rumusan Capaian pembelajaran  

Mahasiswa program Magister Ilmu Pertanian wajib menyelesaikan beban studi 

minimal 37 sks terdiri atas 19 sks matakuliah dan 18 sks Tugas Akhir/tesis. Luasnya 

cakupan bidang pertanian dengan berbagai permasalahannya merupakan tantangan 

bagi mahasiswa sehingga program studi magister Ilmu Pertanian menyajikan 

kurikulum pengelolaan pertanian berwawasan interdisidipliner yang mengantisipasi 

perubahan kondisi lingkungan dan pengelolaan sumberdaya lingkungan pertanian. 

Sejak tahun 2017 untuk mengakomodasi kurikulum interdisipliner dan menarik minat 

calon mahasiswa, maka program studi ini mengelompokkan dan menyebutkan 

bidang kajian/konsentrasi prodi menjadi dua bidang minat yaitu bidang minat 

Agroteknologi dan bidang minat Agribisnis. Sejalan dengan kedua minat tersebut, 

program Studi Magister Ilmu Pertanian menyajikan 5 (lima) bidang kajian/konsentrasi 

yakni: 

1) Perbaikan Sifat Tanaman (Crop Improvement) 

2) Produksi Tanaman (Crop Production) 

3) Pengolahan Hasil Pertanian (Processing of Agricultural Products) 

4) Pembangunan Pertanian (Agricultural Development) 

5) Manajemen Bisnis Pertanian (Agribusiness Management) 

 

Matakuliah yang diselenggarakan oleh PS Magister Ilmu Pertanian terdiri dari tiga 

kelompok matakuliah. Kelompok matakuliah yang pertama memberikan landasan 

kefilsafatan pengembangan ilmu dan teknologi dan landasan keilmuan 

pengembangan Ilmu Pertanian. Kelompok matakuliah ini bersifat wajib bagi semua 

mahasiswa peserta program Magister Ilmu Pertanian. 

Kelompok matakuliah yang kedua merupakan matakuliah minat-kepakaran. 

Kelompok matakuliah ini pengambilannya oleh mahasiswa bersifat pilihan. 
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Kelompok matakuliah yang ketiga merupakan matakuliah pra-syarat (tambahan) yang 

dimaksudkan untuk memberikan landasan pengetahuan yang harus dikuasai oleh 

calon mahasiswa yang berasal dari berbagai bidang ilmu (program studi) dan dari 

berbagai perguruan tinggi asal. Matakuliah ini diselenggarakan dalam program Pra-

Kuliah (PPK) untuk mempersiapkan mahasiswa dalam penguasaan teori-teori 

pertanian selanjutnya. Tim Seleksi Mahasiswa Baru PS Magister Ilmu Pertanian akan 

menetapkan keikut-sertaan pada program Pra-kuliah, bagi setiap calon mahasiswa 

yang mendaftar. 

Secara keseluruhan mahasiswa PS Magister Ilmu Pertanian harus menyelesaikan 

Beban Studi minimal 37 sks, yang terdiri atas 19 sks mata kuliah dan 18 sks Tugas 

Akhir berupa Tesis (Tesis 1- Pra Tesis/Kolokium, Tesis 2-Penelitian dan Tesis 3-

Publikasi). 
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Adapun secara garis besar, Struktur Kurikulum PS Magister Ilmu Pertanian adalah sbb. 
: 

I. Mata Kuliah 19 sks 

A. Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MK Wajib): 6 sks 

i. Ilmu Pertanian (3 – 3/0 sks) 

ii. Metodologi Penelitian (3 - 2/1 sks) 

B. Mata Kuliah Keilmuan (Keahlian/Ketrampilan) - Bidang Minat 7 sks 

i. B.1. Minat Ilmu Pertanian: 

1. B.1.1. MK Wajib (4 sks) 

- Produksi Tanaman dan Pasca panen (4 - 3/1 sks) 

2. B.1.2. MK Pilihan (3 sks) 

- B.1.2.1. Ekofisiologi Tanaman (3 - 2/1 sks) 

- B.1.2.2. Analisis Zona Agro-Ekologi (3 - 2/1 sks) 

ii. B.2. Minat Agribisnis: 

1. B.2.1. MK Wajib (4 sks) 

- Ilmu Ekonomi (Mikro & Makro) (4 - 3/1 sks) 

2. B.2.2. MK Pilihan Bidang Minat (3 sks) 

- B.2.2.1. Pembangunan Pertanian (3 - 2/1 sks) 

- B.2.2.2. Bisnis Pertanian  (3 - 2/1 sks) 

C. Mata Kuliah Keilmuan Utama - MK Pendukung Tesis 6 sks 

i. MK PILIHAN 1  (3- 2/1 sks) 

ii. MK PILIHAN 2  (3- 2/1 sks) 

 
II. Tugas Akhir berupa Kegiatan Akademik terstruktur Penunjang penyelesaian Tesis 

(KAPT 

- 18 sks). 

a. Pra-Tesis 4 sks 

b. Tesis 8 sks 

c. Publikasi Ilmiah ....................... 6 sks 
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Dalam agihan per semester, struktur kurikulum tersebut dapat dijabarkan seperti  

Tabel 4 berikut: Tabel 4. Struktur Kurikulum program studi Magister Ilmu Pertanian 

Semester dan Nama Matakuliah Bobot sks (K/P) Kel 

Matakuliah 

Pra-kuliah   

Analisis Statistik (Statistical Analysis) 0 (setara 2/0) Pra-K 

Kimia Pertanian (Agricultural Chemistry) 0 (setara 2/0) Pra-K 

Bahasa Inggris (English Language) 0 (setara 2/0) Pra-K 

Semester 1   

Ilmu Pertanian (Agricultural Sciences) 3 (3/0) Wajib 

Minat Ilmu Pertanian   

Produksi Tanaman dan Pascapanen (Crop Production 

and Post-harvest Handling) 

4 (3/1) Wajib 

Eko-Fisiologi Tanaman (Crop Eco-physiology) 3 (2/1) Pilihan 

Analisis Zona Agroekologi (Agro-ecological Zoning 

Analysis) 

3 (2/1) Pilihan 
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Minat Agribisnis   

Ilmu Ekonomi Makro & Mikro) –Macro and Micro 
Economics 

4 (3/1) Wajib 

Pembangunan Pertanian (Agricultural Development) 3 (2/1) Pilihan 

Bisnis Pertanian (Agricultural Business) 3 (2/1) Pilihan 

Jumlah sks Semester 1 10  

Semester 2   

Metodologi Penelitian (Research Methodology) 3 (2/1) Wajib 

Matakuliah Pilihan (Elective course) 1 3 (2/1) Pilihan 

Jumlah sks Semester 2 6  

Semester 3   

Pra-Tesis (Pre-Thesis) 4 (0/4) Wajib 

Matakuliah Pilihan (Elective course) 2 3 (2/1) Pilihan 

Jumlah sks Semester 3 7  

Semester 4   

Penelitian Tesis (Thesis) 8 (0/8) Wajib 

Jumlah sks Semester 4 8  

Semester 5   

Tesis – Lanjut (Thesis) 0 (setara 4) Wajib 

Jumlah sks Semester 5 4  

Semester 6   

Publikasi Ilmiah (Scientific Publications) 6 (0/6) Wajib 

Jumlah sks Semester 5 6  

Total sks Beban Studi minimal 37  
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Tabel 5. Kode Matakuliah, Nama Matakuliah, Pilahan, dan Bobot sks Akademik 
(Kuliah/Praktikum-Asistensi) 

 

Kode 
MK 

NAMA MATAKULIAH Pilahan Bobot sks 

(kuliah/Pr
akt- Ass) 

SEMESTER 
PENYELENG
GARAAN 

 Prakuliah (Pre-lectures)  setara 2/0 
Dilaksanak
an di sem 
Antara, 

Registrasi MK 
sem Gasal 

AT-401 Analisis Statistik (Statistical Analysis) Penetapan 0 

AT-402 Kimia Pertanian (Agricultural Chemistry) Penetapan 0 

AT-403 Bahasa Inggris (English Language) Penetapan 0 

     

 Matakuliah WAJIB (Compulsory Subjects)    

AT-520 Ilmu Pertanian (Agricultural Sciences) Wajib 3 (3/0) Gasal 

AT-560 Metodologi Penelitian (Research 
Methodology) 

Wajib 4 (3/1) Genap 

AT-704 Pra-Tesis (Pre-Thesis) Wajib 4 (0/4) Gasal/ 
Genap/Antara 

AT-705 Tesis (Thesis) Wajib 8 (0/8) Gasal/ 
Genap/Antara 

AT-706 Tesis Lanjut (Thesis) Wajib 0 (setara 
4 sks) 

Gasal/ 
Genap/Antara 

AT-707 Publikasi Ilmiah (Scientific Publication) Wajib 6 (0/6) Gasal/ 
Genap/Antara 

     

Minat ILMU PERTANIAN (The field of interest in Agroecotechnology science)  

AT-509 Produksi Tanaman dan Pascapanen (Crop 
Production and Post-harvest Handling) 

Wajib 4 (3/1) Gasal 

AT-507 Eko-Fisiologi Tanaman (Crop Eco-physiology) Pilihan 3 (2/1) Gasal 

AT-508 Analisis Zona Agroekologi (Agro-
ecological Zoning Analysis) 

Pilihan 3 (2/1) Gasal 

Minat AGRIBISNIS (The field of interest in Agribusiness science)  

AT-561 Ilmu Ekonomi (makro & mikro) –Macro and 
Micro Economics 

Wajib 4 (3/1) Gasal 

AT-562 Pembangunan Pertanian – 
Agricultural Development) 

Pilihan 3 (2/1) Gasal 

AT-563 Bisnis Pertanian (Agricultural Business) Pilihan 3 (2/1) Gasal 
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 Matakuliah Pilihan (Elective Subjects)    

AT-500 Topik Khusus (Specific Topics) Pilihan 3 (2/1) Gasal/ 
Genap/
Antara 

AT-504 Perbaikan Sifat Tanaman (Crop Improvement) Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-506 Bioteknologi Pertanian (Agro-Biotechnology) Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-511 Industri Benih (Seed Industry) Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-512 Analisis Pewarisan Sifat (Analysis of 
Inheritance) 

Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-521 Pertumbuhan dan Perkembangan 
Tanaman (Crop Growth & 
Development) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-531 Identifikasi Gejala Tanaman (Identification 
of Crop Symptoms) 

Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-532 Limbah Pertanian & Lingkungan 
(Agricultural Waste & Environment) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-536 Sistem Informasi Pengelolaan Wilayah (Area 
Management Information System) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-537 Pengelolaan Sumber Daya Alam (Natural 
Resource Management) 

Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-538 Interaksi Hara-Air-Tanaman (Nutrient-
Water- Plant Interactions) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-540 Analisis Hasil Pertanian (Analysis of Agricultural 
Products) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-541 Industri Bioteknologi Pertanian (Agro- 
Biotechnology Industry) 

Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-542 Rekayasa Pengolahan Hasil-1 (Tan. Pangan & 
Hortikul) – Food and Horticultural Crops 
Process Engineering 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-543 Rekayasa Pengolahan Hasil-2 (Tan. 
Industri & Pkebun) – Industrial and 
Plantation Crops Process Engineering 

Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-571 Ekonomi Sumberdaya Pertanian 
(Agricultural Economic Resources) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-572 Kelembagaan Pertanian 
(Agricultural Institutional) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 
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AT-573 Pembangunan Sosial (Social Development) Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-580 Kelayakan Bisnis Pertanian (Agricultural 
Business Feasibility) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-581 Entrepreneurship Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-582 Manajemen Agribisnis (keuangan, 
pemasaran, produksi, SDM) (Agribusiness 
Management) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-583 Teknologi dan Komunikasi Bisnis (Business 
Technology and Communication) 

Pilihan 3 (2/1) Genap 

AT-584 Analisis Risiko Agribisnis (Agribusiness Risk 
Analysis) 

Pilihan 3 (2/1) Antara 

AT-585 Etika Bisnis dan Pembangunan Pertanian 
(Business and Agricultural Development 
Ethics) 

Pilihan 3 (2/1) Antara 
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DESKRIPSI MATA KULIAH 

AT-520 Ilmu Pertanian (Agricultural Sciences)  

Wajib 3 (3/0) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami berbagai 

konsep dan isu dalam bidang pertanian, meliputi aspek tanaman, lingkungan 

biotik (organisme bermanfaat dan pengganggu tanaman), lingkungan abiotik 

(tanah dan unsur iklim), sosial, ekonomi, kebijakan, dan kelembagaan serta 

interaksinya dalam manajerial agribisnis, baik on-farm maupun off-farm. 

Memahami bidang kajian secara rinci (ruang lingkup, teori-teori, prinsip-prinsip 

dalam simulasi dan pemodelan, modifikasi atau perekayasaan, serta 

metode/perangkat analisis dan evaluasi) dengan penjelasan terkini/mutakhir. 

 
AT-560 Metodologi Penelitian (Research Methodology)  

Wajib 4 (3/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang arti 

dan fungsi penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan aplikasi di bidang 

pertanian, baik Ilmu Pertanian maupun agribisnis; bagaimana mengidentifikasi 

permasalahan krusial dan terkini di bidang pertanian untuk dijadikan topik 

penelitian; memahami langkah-langkah perancangan penelitian dan mampu 

menyusun rencana penelitian, survey dan eksperimen; mampu mengolah dan 

menyajikan data menggunakan berbagai alat pengolah data; mampu 

menyusun laporan penelitian; memahami prinsip-prinsip penyusunan naskah 

publikasi ilmiah. 

 
AT-704  Pra-Tesis (Pre-Thesis) 

Wajib 4 (0/4) sks 

Mahasiswa melakukan review jurnal atau studi pustaka sesuai topik tesis, 

penelitian pendahuluan atau kerja laboratorium dan/atau survei lapangan 

untuk menunjang rencana penelitian tesisnya, menjadi pendengar pada mata 

kuliah yang dianggap dapat menunjang penyusunan proposal tesis. Draft 

rencana penelitian diseminarkan dan diuji dalam forum ilmiah Kolokium. Nilai 

Pra-Tesis diberikan setelah mahasiswa mengumpulkan Proposal Tesis yang 

sudah disetujui Pembimbing dan disahkan Ketua Program Studi. 
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AT-705 Tesis (Thesis) 
Wajib 8 (0/8) sks 

Mahasiswa melaksanaan penelitian tesis di lapangan dan atau laboratorium; 

melaksanakan seminar hasil penelitian Tesis, baik seminar yang 

diselenggarakan program studi atau seminar nasional di luar program studi; 

menyusun naskah hasil penelitian tesis dengan sistematika bentuk dasar artikel 

jurnal ilmiah pada umumnya, yang ditetapkan dalam peraturan penulisan Tesis 

UKSW. Naskah hasil penelitian tesis diuji dalam forum Ujian Tesis. Nilai Tesis 

diberikan setelah mahasiswa mengumpulkan Naskah Tugas Akhir hasil revisi 

berdasarkan masukan pada saat Ujian Tesis, yang sudah disetujui Pembimbing 

dan disahkan oleh Dekan. 

 
AT-707 Publikasi Ilmiah (Scientific Publication) 

Wajib 6 (0/6) sks 

Mahasiswa mampu menetapkan jurnal ilmiah terakreditasi yang ditarget; 

menyusun naskah publikasi sesuai pedoman penulisan jurnal; mengirimkan 

naskah publikasi; memperbaiki naskah publikasi sampai minimal SATU publikasi 

hasil penelitian tesis DITERIMA di Jurnal Ilmiah Nasional TERAKREDITASI atau 

Jurnal Ilmiah Internasional. Nilai Publikasi Tesis diberikan setelah minimal satu 

publikasi hasil penelitian tesis DITERIMA di Jurnal Nasional TERAKREDITASI atau 

Jurnal Internasional. 
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AT-509 Produksi Tanaman dan Pascapanen (Crop Production and Post-harvest 
Handling) 
Wajib 4 (3/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami berbagai faktor 

penentu produksi tanaman pada berbagai jenis lahan dan perkembangan 

teknologi pengelolaannya sehingga diperoleh produksi yang maksimal; fisiologi 

pasca panen dan berbagai teknik penanganan segar pasca panen produk 

tanaman pangan dan hortikultura, meliputi perontokan, pembersihan, seleksi 

dan pemutuan (sortation & grading), serta pengemasan dalam rangka 

mempertahankan mutu, menekan susut, dan meningkatkan nilai tambah, serta 

teknologi mutakhir penanganan pasca panen untuk menekan kehilangan hasil 

panen. 

 
AT-507 Eko-Fisiologi Tanaman (Crop Eco-physiology) 

Pilihan 3 (2/1) sks  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami interaksi 

antara faktor hereditas dan lingkungan terhadap proses metabolisme dan 

pertumbuhan tanaman dan menguraikan peran berbagai faktor lingkungan dan 

interaksi di antara faktor lingkungan tersebut terhadap proses metabolisme 

dan pertumbuhan tumbuhan. Perbedaan tanggapan (respons) individu dan 

populasi/komunitas  terhadap cekaman lingkungan. Perubahan berbagai 

proses metabolisme akibat pengaruh iklim (faktor di atmosfer), pengaruh 

edafik (di daerah perakaran) dan interaksi antar organisme. 

 
AT-508 Analisis Zona Agroekologi (Agro-ecological Zoning Analysis) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami prinsip dan 

metoda analisis karakteristik fisiografi lahan, iklim, tanah, social dan ekonomi 

sebagai dasar penyusunan ZAE; Metode pengelompokan wilayah atas dasar 

kesamaan sifat dari karakteristik lahan; Analisis karakteristik berbagai tipe 

agroekosistem pada pusat-pusat produksi tanaman; Sistem pertanian ideal 

berdasarkan ZAE untuk pertanian berkelanjutan; Analisis kesesuaian lahan untuk 

perencanaan dan pengembangan pusat-pusat produksi tanaman atas dasar 

ZAE. 
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AT-561 Ilmu Ekonomi (makro & mikro) –Macro and Micro Economics 

Wajib 4 (3/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami prinsip dan 

konsep dalam ilmu ekonomi mikro dan makro. Mikro: menganalisis perilaku 

konsumen dan produsen, harga, struktur pasar untuk mengatasi persoalan-

persoalan di lingkup perusahaan dan pasar (pendekatan matematis). Makro: 

Mampu menganalisis Pendapatan nasional, kebijakan fiscal dan moneter, 

neraca perdagangan LN, pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi persoalan-

persoalan ekonomi makro meliputi inflasi, pengangguran, dan stagflasi. Selain 

itu juga melakukan studi kasus. 

 
AT-562   Pembangunan Pertanian – Agricultural Development) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi dan 

menganalisis persoalan- persoalan pembangunan pertanian dari aspek social 

ekonomi pertanian, yang meliputi teori pertumbuhan (pertumbuhan ekonomi 

secara umum, dan pertumbuhan ekonomi secara khusus di sektor pertanian -- 

teknologi, kelembagaan, SDM, SDA/lahan, dll. serta mampu mengatasi 

persoalan-persoalan tsb. agar dicapai pembangunan pertanian yang tangguh. 

 
AT-563    Bisnis Pertanian (Agricultural Business) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan 

menganalisis agribisnis sbg suatu sistem yang tdd. sub sistem on-farm, off-

farm dan supporting system, serta mampu mengimplementasikan fungsi 

managemen di bidang agribisnis. Dibahas juga model kemitraan serta kasus-

kasus agribisnis berbasis komunitas yg berkembang di masyarakat Agribisnis. 
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AT-504 Perbaikan Sifat Tanaman (Crop Improvement) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang 

ruang lingkup dan pentingnya pengembangan tanaman dalam pembangunan 

pertanian, dasar-dasar genetik dalam pemuliaan tanaman, seleksi dan metode 

persilangan, metode pemuliaan untuk tanaman menyerbuk sendiri dan silang, 

kemajuan genetik dan stabilitas genetik, teknologi, produksi, pemrosesan, dan 

sertifikasi benih. 

 
AT-506 Bioteknologi Pertanian (Agro-Biotechnology)  

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang 

biopestisida, mikroorganisme tanah yang bermanfaat, bioteknologi dalam 

pemuliaan tanaman, marka molekuler, pemanfaatan informasi bioteknologi 

yang tersedia, dan biofarming untuk produksi metabolit sekunder. 

 
AT-511 Industri Benih (Seed Industry)  

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang 

perencanaan, perancangan, dan pengelolaan industri benih yang 

berkelanjutan, ramah lingkungan, berdaya saing dan tangguh, legislasi dan 

analisis kebijakan, kelembagaan industri benih, analisis struktur industri, 

perilaku konsumen, rancang bangun dan tata letak ruang dan mesin, sistem dan 

organisasi program pemuliaan, produksi, pemrosesan, sertifikasi dan 

pengawasan mutu benih, pengelolaan limbah industri benih. 

 
AT-512 Analisis Pewarisan Sifat (Analysis of Inheritance) 
Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang 

Hukum Mendel, Sitogenetika, Genetika Populasi, Genetika Kuantitatif dan 

Genetika Molekuler untuk mengetahui/menganalisis model pewarisan sifat-

sifat tetua kepada filial-filialnya. Studi-studi kasuistik terhadap sifat/fenotip 

tetua dan filial-filialnya diberikan dalam matakuliah ini, sehingga fenotip-

fenotip tertentu yang menjadi focus pemulia dapat diekpresikan pada generasi 

selanjutnya. Pendekatan analisis statistik juga digunakan dalam rangka menguji 

kebenaran model pewarisan sifat tersebut. 
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AT-521 Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman (Crop Growth & 
Development) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu 

memahami tentang proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman mulai 

embrio hingga tanaman dewasa dan senescens; meliputi aspek pembelahan 

sel, diferensiasi dan morfogenesis, pada aras organ, jaringan, seluler dan 

molekuler. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip proses pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman dalam rangka perbanyakan tanaman, 

peningkatan produksi tanaman dan mencegah kehilangan hasil panen. 
 

AT-531 Identifikasi Gejala Tanaman (Identification of Crop Symptoms) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang 

berbagai macam gejala yang dapat muncul pada tanaman, cara 

mengidentifikasi berbagai penyebabnya (biotik dan abiotik), cara 

pencegahannya, dan cara penanggulangannya bila terjadi gejala. 
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AT-532 Limbah Pertanian & Lingkungan (Agricultural Waste & Environment) 

Pilihan 3 (2/1) sks  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang sifat-

sifat limbah pertanian (on farm maupun industri pertanian), proses 

pendaurulangan dan pengolahan limbah menjadi produk yang bermanfaat 

(termasuk kajian aspek fisik, biologi, dan kimia), limbah dan aspek lingkungan, 

limbah pertanian dan energi, limbah pertanian dan pakan, pengelolaan limbah 

pertanian secara terpadu, dan aspek regulasinya. 

 
AT-536 Sistem Informasi Pengelolaan Wilayah (Area Management 
Information System) 

Pilihan 3 (2/1) sks  

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami konsep, 

komponen dan jenis data SIG; Fungsi analisis dan aplikasi SIG dalam pemetaan 

(mapping), pengukuran (measurement), pemantauan (monitoring) dan 

pemodelan (modelling); Aplikasi SIG untuk pemanfaatan dalam pengelolaan 

lahan (perencanaan dan evaluasi lahan, termasuk daerah rawan bencana) dan 

pengembangan wilayah; Studi kasus perencanaan penggunaan dan pengelolaan lahan menggunakan aplikasi SIG. 
 

AT-537 Pengelolaan Sumber Daya Alam (Natural Resource Management) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami, 

mengaplikasikan dan mengembangkan konsep satuan pengelolaan, baik secara 

fisik, administrasi, ipoleksosbud, dan/atau daerah prioritas; memahami tujuan 

pengelolaan, metodologi survey, evaluasi dan analisis aspek-aspek SDA 

(biodiversitas, air, tanah dan agroklimat), serta estetika lingkungan (SDVisual) 

dalam pengelolaan suatu wilayah dan hinterlandnya. Pengelolaan lanskap DAS, 

Lahan Kering dan Sawah dalam rangka konservasi tanah dan air; pengelolaan 

biodiversitas dalam suatu ekosistem, dan pengelolaan estetika lingkungan 

(SDVisual) dalam rangka pembangunan suatu wilayah. Proses penyelarasan 

berbagai aspek dalam penyusunan dan implementasi rencana pengelolaan dan 

pengembangan wilayah untuk peningkatan nilai ekonomi wilayah dan 

pendapatan masyarakat, sesuai dengan daya dukung lingkungannya. 
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AT-538 Interaksi Hara-Air-Tanaman (Nutrients-Water-Plant Interactions) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami sifat dan 

karakteristik tanah untuk menyediakan unsur hara dan air bagi tanaman. 

Memahami proses dan mekanisme perubahan unsur hara dan aliran air dalam 

tanah. Memahami keadaan unsur hara dan air dalam tanah dan hubungannya 

dengan tanaman dan faktor lingkungan. Mahasiswa mampu menghitung 

jumlah unsur hara dan air yang ada dalam tanah, mampu memanfaatkan data 

tanah untuk perencanaan pemupukan, pengoperasian irigasi dan drainasi pada 

berbagai ekosistem (spesifik lokasi). 

 
AT-540 Analisis Hasil Pertanian (Analysis of Agricultural Products) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami pengertian 

presisi dan akurasi dalam analisis produk dan ‘good laboratory practices’. 

Metode instrumentasi dan aplikasinya dalam  analisis  dan evaluasi produk. 

Perkembangan berbagai metode mutakhir dalam analisis pangan, baik untuk 

komponen makro maupun mikro (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 

mineral, pigmen, senyawa aroma dan citarasa) sebelum, selama dan setelah 

pengolahan produk, termasuk HPLC, GC-MS, dan elektroforesis. Analisis resiko 

dalam keamanan pangan. 
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AT-541 Industri Bioteknologi Pertanian (Agro-Biotechnology Industry) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu 

memahami tentang ruang lingkup, potensi dan kendala industri bioteknologi 

pertanian, pengelolaan produksi, penjaminan mutu, dan strategi pemasaran 

biopestisida, mikroorganisme bermanfaat, tanaman transgenik dan kultur 

jaringan. Selain itu juga dibahas tentang pengelolaan limbah industri 

bioteknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (Property Right), legislasi, Analisis 

Ekonomi & Kebijakan, analisis struktur industri, dan analisis perilaku konsumen. 

 
AT-542 Rekayasa Pengolahan Hasil-1 (Tan. Pangan & Hortikul) – Food and 

Horticultural Crops Process Engineering 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami proses 

pengolahan berdasarkan manipulasi sifat fisik dan (struktur) kimia untuk 

pengawetan dan menghasilkan suatu produk olahan. Teknologi pengolahan 

berbasis minyak/lemak, karbohidrat dan protein, formulasi pangan, 

fortifikasi/nutrifikasi/bahan aditif pangan pemasakan ekstruksi, teknologi 

pengeringan, pemanasan, pendinginan/pembekuan, emulsi, isolate protein, 

konsentrat protein daun. Pembahasan meliputi prinsip dasar dan mekanisme 

pengolahan - perubahan sifat fisik, kimia/nutrisi, aroma dan citarasa. 

 
AT-543 Rekayasa Pengolahan Hasil-2 (Tan. Industri & Pkebun) – Industrial and 

Plantation Crops Process Engineering 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang 

prinsip dasar rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan untuk 

mendapatkan manfaat yang maksimal. Pembahasan meliputi metode 

pengolahan fisik, kemis untuk pengolahan pada tingkat industri dalam proses 

konversi hasil perkebunan sebagai produk pangan dan bioenergi. Meliputi 

pengolahan hasil tanaman perkebunan, seperti kopi, kakao, karet, kelapa 

sawit, teh dan sebagainya. 
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AT-571 Ekonomi Sumberdaya Pertanian (Agricultural Economic Resources) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami dan 

menganalisis sumberdaya pertanian, berbagai jenis dan fungsi serta 

permasalahan SD pertanian meliputi irigasi, tanah dan lingkungan serta 

merumuskan kebijakan pelestarian dan pendayagunaan SD pertanian. Studi 

kasus. 

 
AT-572  Kelembagaan Pertanian (Agricultural Institutional) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah engikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami,  menganalisis dan mengaplikasikan teori kelembagaan sosial ekonomi pertanian formal dan non-formal, untuk revitalisasi dan koordinasi peran kelembagaan 

dalam pembangunan pertanian. Revitalisasi kelembagaan pertanian dari aspek 

peningkatan kualitas SDM, restrukturisasi kelembagaan, serta peningkatan 

kualitas managemen. 

 
AT-573 Pembangunan Sosial (Social Development) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu 

memahami, menganalisis, mensintesis teori perubahan social dan 

pembangunan ekonomi yang dinamis serta mampu mengaplikasikan kebijakan-

kebijakan dan program-program social untuk mendukung kesejahteraan social 

dan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Penekanan pada kasus 

masyarakat pertanian. 

 
AT-580 Kelayakan Bisnis Pertanian (Agricultural Business Feasibility) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu 

memahami dan menganalisis kegiatan usaha dan merumuskan strategi 

pengembangan bisnis pertanian yang direncanakan sesuai dengan 
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kondisi, potensi serta peluang yang tersedia dilihat dari aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek organisasi dan managemen, 

aspek ekonomi dan keuangan (financial), aspek legal dan perijinan. 

 
AT-581    Entrepreneurship 
Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami, menganalisis 

dan merumuskan peluang usaha serta inovasi untuk menciptakan, 

melaksanakan serta mempertahankan keberlanjutan usaha bisnis pertanian 

dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajerial. Melakukan studi kasus 

berbagai bentuk bisnis pertanian dan membuat rencana bisnis. 

 
AT-582 Manajemen Agribisnis (keuangan, pemasaran, produksi, SDM) 

(Agribusiness Management) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan 

menganalisis aspek manajerial dalam fungsi-fungsi perusahaan agribisnis yang 

meliputi: produksi, SDM, keuangan dan pemasaran. Aspek manajerial meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Melakukan 

studi kasus berbagai bentuk bisnis pertanian. 

 
AT-583 Teknologi dan Komunikasi Bisnis (Business Technology and 
Communication) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu 

menjelaskan, merancang, dan menganalisis komunikasi verbal dan non-verbal 

(penggunaan teknologi informasi) untuk membangun citra organisasi bisnis 

dan komunikasi bisnis yang efektif. Memahami dan mampu mengorganisasi 

struktur Sistem Informasi Bisnis (SIB), merancang proses pengambilan 
keputusan berbasis sistem informasi, membangun SIB personal, kelompok dan 
perusahaan, evaluasi dan jaminan mutu SIB, serta etika dalam SIB. Selain itu 
mahasiswa memahami dasar-dasar komunikasi bisnis, memahami konsep dan 
strategi yang tepat untuk menciptakan hubungan dengan orang lain, klien, 
memiliki ketrampilan tentang bagaimana melakukan aktivitas komunikasi 
bisnis di dalam organisasi publik maupun privat, komunikasi interpersonal 
dalam lingkungan bisnis, serta memiliki kemampuan untuk menciptakan 
“networking”. Merencanakan presentasi dengan mengenal lingkungan 
khalayak. 
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AT-584 Analisis Risiko Agribisnis (Agribusiness Risk Analysis) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu 

memahami konsep, metode identifikasi, metode pengukuran, pengendalian 

risiko dan menganalisis berbagai risiko dalam agribisnis yang berkaitan dengan 

kondisi internal dan eksternal perusahaan agribisnis yang berpotensi 

menyebabkan kerugian, serta merumuskan strategi mitigasi risiko perusahaan 

agribisnis. 

 
AT-585 Etika Bisnis dan Pembangunan Pertanian (Business and Agricultural 
Development Ethics) 

Pilihan 3 (2/1) sks Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu 

mengembangkan kesadaran etis, keputusan etis serta memiliki ketrampilan 

teknis untuk menjalankan profesinya baik sebagai professional, pelaku bisnis 

dan peneliti sehingga menghasilkan bisnis yang beretika dan pembangunan 

pertanian yang berkelanjutan. 

 
AT-500 Topik Khusus (Specific Topics) 

Pilihan 3 (2/1) sks 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang 

topik-topik khusus yang relevan dengan penelitian tesis mahasiswa, tetapi tidak 

dibahas dalam matakuliah-matakuliah yang diselenggarakan secara reguler, 

untuk memberikan wawasan pemikiran yang lebih luas dan mendalam. 
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AT-403  Bahasa Inggris (English Language) 

Pra-kuliah setara 2 (2/0) sks Matakuliah  ini  mengajarkan  pattern  /  pola  

kalimat yang mendasar dalam persiapannya menghadapi TOEFL test, selain 

itu matakuliah ini juga mengajarkan kepada mahasiswa untuk dapat memahami 

bacaan dalam bahasa inggris yang biasa digunakan dalam text book dan jurnal 

yang berhubungan dengan dunia pertanian dengan baik, sehingga nantinya 

mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami text book dan 

jurnal yang akan dibaca. Mahasiswa juga dilatih untuk memahami pola kalimat 

yang digunakan dalam penulisan abstract, sehingga diharapkan mahasiswa 

akan mampu untuk memahami dan membuat abstrak dalam bahasa inggris 

yang terkait dengan bidang ilmunya. 

 
AT-401  Analisis Statistika (Statistical Analysis) 

Pra-kuliah setara 2 (2/0) sks Matakuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip 

penarikan contoh, perancangan percobaan (RBSL, kontras ortogonal, faktorial, 

RPT, dan beberapa rancangan baku). Pembahasan tentang asumsi-asumsi dasar 

dari analisis ragam, analisis peragam dan pembandingan antar perlakuan, serta 

analisis data kategorik. Regresi dan Korelasi antar peubah. Analisis 

Multivariate (PCA, MCMC, Clustering), Analisis Runtun Waktu 

(Expo.Smoothing, Moving Average). 

 
AT-402  Kimia Pertanian (Agricultural Chemistry) 

Pra-kuliah setara 2 (2/0) sks Matakuliah ini membahas tentang mineral tanah, 

pH tanah, pertukaran kation tanah, dan kejenuhan basa yang berkaitan dengan 

kesuburan tanah, biomolekul penting dan perannya dalam pertumbuhan, 

perkembangan, dan pewarisan sifat tanaman, seperti Enzim (- Koenzim), 

materi genetik, ZPT, proses fisiologis fotosintesis, respirasi, dan metabolit 

sekunder, kemasakan dan pasca panen, serta sifat kimiawi pestisida (kimia dan 

nabati). 

 
Tugas Akhir atau Penelitian Tesis 
Penelitian Tesis adalah bagian integral dari program Magister Ilmu Pertanian, 

yang memberikan pengalaman langsung dalam metode penelitian primer, baik 

penelitian dasar maupun penelitian penerapan ipteks. Penelitian Tesis 

merupakan tugas akhir penyelesaian program Magister Ilmu Pertanian bagi 

mahasiswa dengan bobot 7 sks ( kolokium 1 sks, pelaksanaan penelitian 6 sks, 

dan seminar hasil penelitian 0 sks). 
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Matakuliah-matakuliah pilihan bidang kajian tertentu dimaksudkan untuk 

mendukung penelitian Tesis mahasiswa Magister Ilmu Pertanian. Apabila 

bidang kajian penelitian tesis di luar matakuliah yang telah disediakan, 

mahasiswa dapat mengambil matakuliah Topik Khusus. Hasil penelitian tesis 

(seluruh/sebagian) sebagai hasil karya inovatif mahasiswa wajib dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah terakreditasi. 

Topik penelitian tesis harus memiliki Orisinalitas, Kemandirian (Independence) 

dan Kebermak- naan. Dalam pengertian umum penelitian orisinil (original) 

berarti bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau 

penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak 

boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain 

(plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat 

diambil dari peneliti lain. 

Komisi Pembimbing atau dosen lainnya harus mendorong mahasiswa untuk 

mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa mahasiswa 

sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Mahasiswa harus 

mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan 

pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian 

mahasiswa, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinil. Topik penelitian tesis 

juga harus bermakna strategis. Hasil penelitian tesis diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah nyata dalam bidang pertanian. 



 

 

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI 

PROGRAM MAGISTER ILMU PERTANIAN 

 
 

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester 

(SKS) dalam bentuk kuliah tatap muka di kelas dan/atau praktikum di 

laboratorium dan/ atau kerja lapangan. Oleh sebab itu, beban studi program 

Magister Ilmu Pertanian dihitung atau diberi bobot berdasarkan satuan kredit 

semester (sks). 

Dalam Sistem Kredit Semester (SKS), kegiatan akademik diselenggarakan 3 kali 

mester per tahun. Dalam satu (1) semester kegiatan akademik berlangsung 

selama 4 bulan dengan 16 kali tatap muka terjadwal. Satu satuan kredit 

semester setiap matakuliah terdiri atas kegiatan-kegiatan tatap muka 60 

menit, kegiatan terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit setiap 

minggu. Setiap matakuliah umumnya berbobot 2-3 sks. Satu satuan kredit 

semester praktikum di laboratorium/kebun percobaan adalah beban tugas 

sebanyak 2 jam praktikum di laboratorium diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan 

terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri setiap minggu selama satu trimester 

kerja. 

Beban studi mahasiswa adalah kegiatan wajib mahasiswa yang terdiri dari 

perkuliahan, praktikum dan/atau kerja lapangan, tugas-tugas terstruktur, 

kolokium, seminar, penelitian, penulisan tesis dan publikasi. Beban studi atau 

jumlah SKS yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar Magister Ilmu 

Pertanian adalah minimal sebanyak 37 sks. Total beban studi terjabar ke dalam 

matakuliah wajib dan pilihan sebanyak 19 sks yang terdiri atas 6 sks untuk 

matakuliah Dasar Keilmuan, 7 sks matakuliah Keilmuan, dan 6 sks Mata Kuliah 

Keilmuan Utama, serta 18 sks untuk berupa Kegiatan Akademik terstruktur 

Penunjang penyelesaian Tesis (KAPT) yang terdiri atas Tugas Akhir (Pra 

Tesis/kolokium 4 sks, Tesis/penelitian 8 sks (termasuk seminar hasil penelitian) 

dan Publikasi 6 sks. Matakuliah pilihan merupakan matakuliah bidang minat 

keahlian sebagai pendukung penelitian tesis dan dapat diambil pada Program 

Studi/Fakultas/Universitas lain, atas persetujuan Ketua KomisiPembimbing dan 

Ketua Program Studi Ilmu Pertanian. 

. 

C.8. 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA | 147 



 

Masa studi atau lama penyelesaian studi seorang mahasiswa program 

Magister Ilmu Pertanian untuk penyelenggaraan pendidikan reguler (normal) 

adalah 2 tahun. Meskipun demikian, dimungkinkan bagi mahasiswa yang 

mampu menyelesaikan dalam waktu 1.5 tahun. Semua persyaratan untuk gelar 

Magister Ilmu Pertanian (MAgr) harus dipenuhi dalam waktu tidak lebih dari 4 

tahun (termasuk cuti studi) sejak mahasiswa terdaftar di PS Magister Ilmu 

Pertanian. 

148 | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 



 

 

KELULUSAN DAN GELAR 

AKADEMIK PROGRAM 

MAGISTER ILMU PERTANIAN 

 
 

Bagi mahasiswa program studi Magister Ilmu Pertanian yang telah berhasil 

menyelesaikan seluruh beban studi minimal 37 sks termasuk penelitian tesis, 

dengan IPK minimal 3,00, nilai ITP TOEFL min. 450, serta memiliki Artikel Ilmiah 

min. satu di Jurnal Ilmiah TERAKREDITASI / INTERNASIONAL atau min. dua di 

Jurnal Ilmiah nasional TIDAK TERAKREDITASI baik dari tugas- tugas matakuliah 

atau dari hasil penelitian Tesis, akan dinyatakan lulus dan dianugerahkan gelar 

akademik Magister Ilmu Pertanian, atau disingkat dengan MAgr. 

. 

C.5. 
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Latar Belakang 

Program Pra-Kuliah (PPK) pada PS Magister Ilmu Pertanian diselenggarakan 

agar mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang bidang ilmu 

(program studi) dan dari berbagai perguruan tinggi asal, dapat memiliki 

dasar ilmu, wawasan dan ketrampilan yang sama. 

 

Ketentuan Umum 

Ketentuan Umum yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Pra-Kuliah 

adalah sebagai berikut: 

1. Pra-kuliah merupakan program kelas non-kredit atau tidak memiliki 

bobot sks, dengan penyelenggaraan setara perkuliahan berbobot 2 sks 

dan bobot sks keuangan sebesar 2 sks. 

2. Tim Seleksi Mahasiswa Baru PS Magister Ilmu Pertanian akan 

menetapkan keikut- sertaan pada program Pra-kuliah, bagi setiap calon 

mahasiswa yang mendaftar, berdasarkan kriteria-kriteria sbb.: 

Analisis Statistik: diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang 

dinilai tidak/kurang memiliki kompetensi untuk mengumpulkan 

data, menata dan mengolah data hasil kegiatan secara statistik, 

serta menyajikan, menganalisis dan menarik kesimpulan atau 

mengintepretasikannya. Khusus bagi calon mahasiswa yang 

memilih konsentrasi / bidang minat Perencanaan dan 

Pengelolaan Wilayah, disyaratkan WAJIB mengambil Pra-kuliah 

Analisis Statistik. 

Kimia Pertanian: diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari luar 

bidang pertanian yang tidak memiliki kompetensi dasar kimia 

pertanian dan bagi calon mahasiswa dari bidang pertanian yang 

dinilai kurang memiliki kompetensi kimia pertanian. 

  

D 
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Bahasa Inggris: diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang dinilai 

kurang memiliki kompetensi bahasa inggris (nilai TOEFL < 500). 

Apabila mahasiswa memiliki nilai TOEFL ≥ 500 diperkenankan 

tidak mengikuti Pra-kuliah Bahasa Inggris. 

3. Pada akhir perkuliahan diselenggarakan evaluasi untuk menetapkan 

kelulusan sebagai syarat kelayakan mengikuti kuliah di PS Magister 

Ilmu Pertanian. 

4. Predikat kelulusan diberikan dalam notasi L / TL ( Lulus / Tidak Lulus ), tanpa 
angka kualitas. 

5. Bagi yang tidak Lulus atau tidak memenuhi persyaratan maka 

diwajibkan mengulang hingga terpenuhi persyaratan minimal yang 

ditetapkan. 
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Penyelenggaraan program Pra-Kuliah 

Program Pra-kuliah diselenggarakan pada semester Antara setiap Tahun 

Ajaran, selama 6 minggu (12 kali tatap muka), mulai awal Juli s/d Agustus. 

Matakuliah yang diselenggarakan dalam program Pra-Kuliah meliputi (1) 

Analisis Statistika, (2) Kimia Pertanian dan (3) Bahasa Inggris, dengan deskripsi 

sebagai berikut: 

Analisis Statistika (Statistical Analysis) 

Matakuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip penarikan contoh, 

perancangan percobaan (RBSL, kontras ortogonal, faktorial, RPT, dan beberapa 

rancangan baku). Pembahasan tentang asumsi-asumsi dasar dari analisis ragam, 

analisis peragam dan pembandingan antar perlakuan, serta analisis data 

kategorik. Regresi dan Korelasi antar peubah. Analisis Multivariate (PCA, 

MCMC, Clustering), Analisis Runtun Waktu (Expo.Smoothing, Moving 

Average). 

Kimia Pertanian (Agricultural Chemistry) 

Matakuliah ini membahas tentang mineral tanah, pH tanah, pertukaran kation 

tanah, dan kejenuhan basa yang berkaitan dengan kesuburan tanah, 

biomolekul penting dan perannya dalam pertumbuhan, perkembangan, dan 

pewarisan sifat tanaman, seperti Enzim (- Koenzim), materi genetik, ZPT, proses 

fisiologis fotosintesis, respirasi, dan metabolit sekunder, kemasakan dan pasca 

panen, serta sifat kimiawi pestisida (kimia dan nabati). 

Bahasa Inggris (English Language) 

Matakuliah ini mengajarkan pattern / pola kalimat yang mendasar dalam 

persiapannya menghadapi TOEFL test, selain itu matakuliah ini juga mengajarkan 

kepada mahasiswa untuk dapat memahami bacaan dalam bahasa inggris yang 

biasa digunakan dalam text book dan jurnal yang berhubungan dengan dunia 

pertanian dengan baik, sehingga nantinya mahasiswa tidak akan mengalami 

kesulitan dalam memahami text book dan jurnal yang akan dibaca. Mahasiswa 

juga dilatih untuk memahami pola kalimat yang digunakan dalam penulisan 

abstract, sehingga diharapkan mahasiswa akan mampu untuk memahami dan 

membuat abstrak dalam bahasa inggris yang terkait dengan bidang ilmunya. 
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Prosedur Administrasi dan Pendaftaran program Pra-Kuliah 

Mahasiswa baru harus sudah membayar biaya Pra-kuliah sebelum mengikuti 

perkuliahan. Adapun prosedur administrasi dan pendaftaran pra-kuliah adalah 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya Pra-kuliah melalui Bank, 

menggunakan Formulir manual. Isikan di bagian “Lain-lain” dengan menulis 

“Pra-kuliah” . Jumlah sks yang dibayar tergantung penetapan Pra-kuliah 

yang harus diambil (tercantum pada SKR Penerimaan Mahasiswa Baru PS 

Magister Ilmu Pertanian). 

2. Selanjutnya, mahasiswa mendaftar Pra-kuliah di Sekretariat PS Magister 

Ilmu Pertanian (Bp. Mujiono) dengan menyerahkan copy Bukti Pembayaran 

Pra-kuliah. 

3. Pemrosesan administrasi program Pra-Kuliah dalam Sistem Informasi 

Akademik Satya Wacana (SIASAT) pada semester Gasal setiap Tahun Ajaran. 

Oleh karena itu, 

4. Mahasiswa wajib melakukan registrasi Pra-kuliah melalui Sistem Informasi 

Akademik Satya Wacana (SIASAT) untuk perkuliahan semester Gasal Tahun 

Ajaran berikutnya (bersama dengan registrasi Mata Kuliah semester Gasal). 

5. Mahasiswa akan memperoleh nilai Pra-kuliah sesuai semester registrasi 
(SIASAT). 
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s/d 

 
akhir 

 
JUNI 

JULI-AGUSTUS 
SIASAT pada Semester Gasal 

Tahun Ajaran berikutnya 

 

 
 

BAYAR DI 

BANK 

 
 

 
 

 
DAFTAR DI 

SEKRETARIAT 

PS MAgr 

 

 

 
KEGIATAN 

PRA-KULIAH 

 

 
 

 

Registrasi MK 

melalui SIASAT 

Diagram Alir Prosedur Administrasi dan Pendaftaran program Pra-kuliah 
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