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KURIKULUM PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 2018-2022 

 

Visi, Misi, Tujuan, Capaian Pembelajaran dan Profil Lulusan 

Visi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNEJ  

“Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkualitas dalam mengembangkan sistem 

agribisnis yang berorientasi pada pengembangan pertanian industrial berwawasan 

lingkungan” 

  

Misi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNEJ  

1. Menyiapkan tenaga ahli di bidang agribisnis yang berkualitas dan memiliki kompetensi 

sesuai dengan kebutuhan stakeholders. 

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang agribisnis yang dikelola secara 

profesional. 

3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam pengembangan sistem agribisnis yang berorientasi pada pertanian industrial 

berwawasan lingkungan. 

 
Tujuan Program Studi Agribisnis 
1. Mewujudkan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, 

profesional dan berkualitas. 
2. Mewujudkan terlaksananya pengembangan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang relevan dengan bidang agribisnis, berorientasi pada pertanian 
industrial melalui temuan yang inovatif , produktif, menciptakan nilai tambah dan 
berwawasan lingkungan. 

3. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi di bidang agribisnis yang berkualitas, 
berdayasaing, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, mencintai pertanian dan 
mempunyai kepedulian terhadap permasalahan pertanian, tanggap terhadap 
perubahan dan kemajuan bidang ilmu pertanian, berwawasan luas, bersikap terbuka 
serta berperilaku terpuji sesuai dengan tatanan berkehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

 

Capaian Pembelajaran Program Studi Agribisnis 
CP Sikap 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama,moral,dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
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5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 
dan lingkungan; 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 
11. Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar; 
12. Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif; 
13. Memiliki karakter religius-nasionalis yang kuat sebagai wujud pengamalan butir-

butir Pancasila. 
  
CP Institusional  

1. Mampu menjadi tim peneliti yang melakukan riset dengan luaran yang 
terpublikasikan, mendapatkan paten atau hak kekayaan intelektual ilmiah (HKI) lain; 

2. Memiliki jiwa kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau 
seni, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. 

  
CP: Penguasaan Pengetahuan 

1. Menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen, ekonomi (mikro dan 
makro), pembangunan pertanian, kebijakan dan peraturan bidang pertanian, 
kewirausahaan dan komunikasi agribisnis dan pengetahuan aspek teknis pertanian 
dari hulu hingga hilir serta sosiologi pertanian, sehingga dapat menguasi konsep-
konsep bisnis pertanian secara professional; 

2. Menguasai pengetahuan umum tentang data dan konfigurasi data, teknologi dan 
perkembangannya, tentang konsep produksi tanaman, konsep efisiensi, literasi 
humanistik (komunikasi, negosiasi, leadership, iinovasi, kreativitas, dan 
kewirausahaan) untuk mengambil keputusan strategik dan operasional serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis secara 
berkelanjutan,. 

  
CP : Ketrampilan Umum  

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya; 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
3. Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin serta memiliki 

komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; 
4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

5. Memiliki kemampuan menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mempublikasikannya; 
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6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan akurat dalam konteks penyelesaian 
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

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

8. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

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

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

  
CP: Ketrampilan Khusus 

1. Memiliki kemampuan menjalankan bisnis pertanian secara profesional dengan 
menggunakan konsep pertanian berkelanjutan dengan cara melakukan analisis 
kuantitatif dan kualitatif dan dapat menunjukkan hasil rancangan dan operasional 
bisnis pada sistem pertanian untuk mengantisipasi tantangan lokal dan global; 

2. Memiliki kemampuan menjalankan unit bisnis pertanian mulai dari skala usahatani 
hingga enterprise (perusahaan) yang didasarkan pada kearifan lokal dan 
berwawasan global sebagai sumberdaya insani yang membanggakan bangsa; 

3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi dan 
prospek serta merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan dalam bidang 
agribisnis dengan menggunakan metode kuantittif dan kualitatif; 

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

5. Mampu menerapkan pengetahuan baru (data, bigdata, teknologi komputerisasi) di 
bidang kewirausahaan. 

  
Capaian pembelajaran tersebut diringkas menjadi sepuluh capaian pembelajaran: 

CP-1 Menginternalisasi sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan 
penghargaan terhadap keanekaragaman sumberdaya dan budaya, serta 
kecintaaan terhadap pertanian. 

CP-2 Mampu menunjukkan sikap adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan 
kemajuan bidang ilmu pertanian. 

CP-3 Mampu menguasai konsep teoritis dan praktek sistem produksi pertanian, pasca 
panen dan industri pengolahan, keamanan dan keselamatan kerja, data dan 
konfigurasi data (statistik).  

CP-4 Mampu mengaplikasikan literasi humanistik (etika, komunikasi, negosiasi, 
leadership, inovasi, kreativitas) dalam bidang agribisnis. 

CP-5 Mampu menguasai konsep teoritis bidang manajemen terapan, ekonomi terapan, 
pembangunan pertanian, kewirausahaan, dan komunikasi agribisnis. 

CP-6 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dalam bidang agribisnis dengan 
pendekatan ilmiah dan etika ilmiah. 
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CP-7 Mengambil keputusan dengan tepat, bekerja professional, bekerja mandiri, dan 
bekerja dalam kelompok dalam bidang agribisnis.  

CP-8 Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan dalam bisnis pertanian skala kecil – 
besar (lokal – global) berwawasan lingkungan. 

CP-9 Menyusun rancangan dan pengembangan unit bisnis yang bernilai tambah dan 
berwawasan lingkungan.  

CP-10 Mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang pertanian, data, statistik, bigdata, 
teknologi informasi, keamanan dan keselamatan kerja, dalam bidang agribisnis. 
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MATA KULIAH TIAP SEMESTER 

 

Kurikulum Pendidikan Sarjana mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran (learning outcome) level 

6 yang diselenggarakan dengan sistem mayor minor. Jumlah sks minimum 144 sks (satuan 

kredit semester). Secara umum terdapat lima pengelompokan matakuliah di Program Studi 

Agribisnis sebagai berikut: 

1. Mata Kuliah Wajib Universitas: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahas 

Inggris, Kewirausahaan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Mata Kuliah Wajib Fakultas: Komunikasi Pembangunan Pertanian, Pengantar Ilmu 

Pertanian, Agroekologi, Pengantar Ilmu Tanaman, Teknologi Informasi, Statistika, 

Metode dan Komunikasi Ilmiah, Pengantar Ekonomi Pertanian, Pengantar 

Teknologi Pertanian, Wawasan Agribisnis. 

3. Mata Kuliah Mayor: Ekonomi Mikro-Manajerial, Komunikasi Agribisnis, Teknologi 

Produksi Tanaman, Manajemen Agribisnis, Manajemen Sumberdaya Lahan dan 

Air, Teknologi Panen dan Pasca Panen, Sosiologi Pertanian, Pembiayan Agribisnis, 

Analisis Kuantitatif Penelitian Bisnis, Analisis Kualitatif Penelitian Bisnis, Kapita 

Selekta Agribisnis, Manajemen Pengambilan Keputusan, Analisis Kelayakan 

Agribisnis, Ekonomi Makro-Lingkungan Bisnis, Ekonomi Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan, Pemasaran Agribisnis dan Perilaku Konsumen, Manajemen Sistem 

Informasi Bisnis, Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen, Praktek Bisnis dan 

Kewirausahaan, Perlindungan Tanaman Terpadu, Manajemen Perusahaan 

Perkebunan, Kelembagaan Agribisnis, Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah, 

Manajemen Rantai Pasok Agribisnis, Hukun dan Etika Bisnis, Bisnis Internasional, 

Politik dan Kebijakan Pertanian, Manajemen Bisnis Strategik dan Investasi, Magang 

Profesi dan Skripsi 

4. Mata Kuliah Minor Bisnis Pertanian: Bisnis Komoditas dan Produk Pangan, Bisnis 

Komoditas dan Produk Hortikultura, Akuntansi Manajemen, Agribisnis Kreatif, 

Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk, Perbankan. 

5. Mata Kuliah Minor Pembangunan Pertanian: Pemberdayaan Masyarakat Pertanian, 

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Perencanaan dan Pengembangan 

Wilayah, Ekonomi Kelembagaan, Koperasi. 
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Distribusi Mata Kuliah per Semester 

SEMESTER I 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

 Kuliah  Praktikum Total  

1 MPK 9001-9005 Pendidikan Agama 2 0 2 

2 UNU 9001 Pendidikan Pancasila 2 0 2 

3 UNU 9002 Bahasa Inggris 2 0 2 

4 PNU 1107 Komunikasi 
Pembangunan Pertanian 

2 1 3 

5 PNU 1103 Pengantar Ilmu Pertanian 2 1 3 

6 PNU 1102 Agroekologi 3 1 4 

7 PNU 1105 Pengantar Ilmu Tanaman 3 1 4 

      16 4 20 

  
SEMESTER 2 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

Kuliah Praktikum Total  

1 MPK 9007 Bahasa Indonesia 2 0 2 

2 MPK 9006 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 

3 PNU 1302 Teknologi Informasi  2 1 3 

4 PNU 1213 Metode dan Komunikasi Ilmiah 3 0 3 

5 PNU 1206 Pengantar Ekonomi Pertanian 3 0 3 

6 PNU 1216 Pengantar Teknologi Pertanian 3 1 4 

7 PNU 1215 Wawasan Agribisnis 2 1 3 

      17 3 20 

  
SEMESTER 3 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

Kuliah Praktikum Total  

1 PNU 1204  Statistika 2 1 3 

2 PNU 1301 Kewirausahaan 1 1 2 

3 PNB 1303 Ekonomi Mikro-Manajerial 3 1 4 

4 PNB 1308 Komunikasi Agribisnis 2 0 2 

5 PNB 1305 Teknologi Produksi Tanaman 2 1 3 

6 PNB 1306 Manajemen Agribisnis  3 1 4 

7 PNB 1309 Manajemen Sumberdaya Lahan dan 
Air 

3 0 3 

8 PNB 1406 Teknologi Panen dan Pasca Panen 3 0 3 

      19 5 24 
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SEMESTER 4 

No Kode MK Mata Kuliah  SKS 

Kuliah Praktikum Total  

1 PNB 1405 Analisis Kelayakan Agribisnis 2 1 3 

2 PNB 1410 Ekonomi Makro-Lingkungan Bisnis 3 1 4 

3 PNB 1412 Ekonomi Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan 

2 0 2 

4 PNB 1413 Pemasaran Agribisnis dan Perilaku 
Konsumen 

3 0 3 

5 PNB 1414 Manajemen Sistem Informasi Bisnis 2 1 3 

6 PNB 1415 Metodologi Penelitian Bisnis dan 
Manajemen 

2 1 3 

7 PNB 1416 Praktek Bisnis dan Kewirausahaan 0 2 2 

8 PNB 1417 Perlindungan Tanaman Terpadu 2 0 2 

9 PNB 1508 Manajemen Perusahaan 
Perkebunan 

2 0 2 

      18 6 24 

 
SEMESTER 5 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

 Kuliah  Praktikum Total 

1 PNB 1513 Sosiologi Pertanian 2 1 3 

2 PNB 1512 Pembiayaan Pertanian 2 1 3 

3 PNB 1514 Analisis Kuantitatif Penelitian Bisnis 3 1 4 

4 PNB 1515 Analisis Kualitatif Penelitian Bisnis 2 1 3 

5 PNB 1702 Kapita Selekta Agribisnis 3 0 3 

6 PNB 1701 Manajemen Pengambilan 
Keputusan 

3 1 4 

      15 5 20 

  
SEMESTER 6 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

 Kuliah  Praktikum Total 

1 PNB 1606 Kelembagaan Agribisnis 3 0 3 

2 PNB 1607 Teknik Penulisan dan Publikasi 
Ilmiah 

2 1 3 

3 PNB 1608 Manajemen Rantai Pasok Agribisnis 2 1 3 

4 PNB 1507 Hukum dan Etika Bisnis 2 0 2 

5 PNU 1701 Magang Profesi 0 3 3 

6 PNB 1522 Bisnis Internasional 2 0 2 

7 PNB 1610 Politik dan Kebijakan Pertanian 2 0 2 

8 PNB 1611 Manajemen Bisnis Strategik dan 
Investasi 

2 0 2 

      15 5 20 
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SEMESTER 7 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

 Kuliah Praktikum Total 

1 PNU 1712 Kuliah Kerja Nyata/Profesi 
(KKN/KKP) 

0 3 3 

2 PNU 1703 Skripsi 0 6 6 

          9 

  
SEMESTER 8 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

 Kuliah Praktikum Total 

1 PNU 1712 Kuliah Kerja Nyata/Profesi 
(KKN/KKP) 

0 3 3 

2 PNU 1703 Skripsi 0 6 6 

          9 

 
MATA KULIAH MINAT SEMESTER GASAL  
MINAT BISNIS PERTANIAN 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

   Kuliah Praktikum Total 

1 PNB 1516 Bisnis Komoditas dan Produk Pangan 2 0 2 

2 PNB 1517 Bisnis Komoditas dan Produk 
Hortikultura 

2 0 2 

3 PNB 1518 Akuntansi Manajemen 2 0 2 

          6 

  
MINAT PEMBANGUNAN PERTANIAN 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

Kuliah Praktikum Total 

1 PNB 1521 Pemberdayaan Masyarakat 
Pertanian 

2 0 2 

2 PNB 1520 Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan 

2 0 2 

          4 

  
MATA KULIAH MINAT SEMESTER GENAP 
MINAT BISNIS PERTANIAN 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

Kuliah Praktikum Total 

1 PNB 1613 Manajemen Agroindustri 
dan Mutu Produk 

2 0 2 

2 PNB 1614 Perbankan 2 0 2 

3 PNB 1618 Agribisnis Kreatif 2 0 2 

          6 
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MINAT PEMBANGUNAN PERTANIAN 

No Kode MK Mata Kuliah SKS 

 Kuliah  Praktikum Total 

1 PNB 1615 Ekonomi Kelembagaan 2 0 2 

2 PNB 1616 Koperasi 2 0 2 

3 PNB 1617 Perencanaan dan Pengembangan 
WIlayah 

2 0 2 

          6 
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BAHAN KAJIAN MATA KULIAH 

 

Pendidikan Agama (2 –0)  

Membahas tentang Tuhan Yang maha Esa dan Ketuhanan: keimanan dan ketaqwaan, 

Filsafat ketuhanan (teologi); Manusia: Hakekat manusia, hakekat dan martabat manusia, 

dan tanggung jawab manusia; Moral: Implementasi iman dan taqwa dalam kehidupan 

bersama sehari-hari; Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni: Iman, Ilmu, dan amal sebagai 

kesatuan, Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, dan tanggung jawab terhadap 

alam dan lingkungan; Kerukunan Antar Umat beragama: Agama merupakan rahmat bagi 

semua, Hakekat kebersamaan dalam pluralitas beragama; Masyarakat: Peran umat 

beragama dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi; Budaya: 

Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan cara berfikir kritis (akademik), bekerja 

keras dan bersikap fair; Politik: Kontribusi agama dalam kehidupan politik berbangsa dan 

bernegara: Hukum: Menumbuhkan kesadaran untuk taat hukum Tuhan, Peran agama dalam 

perumusan dan penegakan hukum yang adil, dan fungsi profetik agamadalam hukum. 

 

Pendidikan Pancasila (2 –0)  

Membahas pokok-pokok bahasan yang meliputi: landasan dan tujuan pendidikan pancasila; 

Pancasila sebagai filsafat; Pancasila sebagai etika politik; Pancasila sebagai ideologi 

nasional;Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia;Pancasila dalam 

konteks ketatanegaraan RI; Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat 

berbangsa dan bernegara. 

 

Bahasa Inggris (2 –0)  

Pendahuluan untuk pertanian (Introduction to agriculture); ekonomi pertanian (agricultural 

economics); Sosiologi pertanian (Agricultural sociology); Wisata agribisnis (agritourism); 

Manajemen agribisnis (Agribusiness management). 

 

Komunikasi Pembangunan Pertanian (2 –1)  

Pengertian komunikasi; aspek-aspek kultural masyarakat desa; aspek-aspek struktural 

masyarakat desa; perkembangan struktural masyarakat desa; perubahan sosial dan 

perkembangan masyarkat desa; konsep dan unsur-unsur komunikasi; prinsip-prinsip 

komunikasi; model-model komunikasi; komunikasi pembangunan pertanian; agen 

perubahan dalam komunikasi pertanian; penyuluhan dalam proses pembangunan; inovasi; 

komunikasi digital dalam pembangunan pertanian. 
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Pengantar Ilmu Pertanian (2 –1)  

Lingkup ilmu pertanian; sejarah pertanian di dunia dan di Indonesia; unsur (lahan, air, iklim) 

dan ciri pertanian; perkembangan sistem pertanian, usahatani dan unsur-unsurnya, kearifan 

dan pengetahuan lokal dalam usaha pertanian, teknologi dalam pertanian dan 

perkembangannya (industri 1, industri 2, industri 3, dan industri 4,0), kegiatan panen dan 

pasca panen, kelembagaan dalam pertanian, tataniaga pertanian, pembangunan pertanian. 

 

Agroekologi (3 –1)  

Filosofi Ekologi; pengertian agroekologi, ekologi, ekosistem dan agroekosistem; agroekologi 

sebagai alat untuk merealisasi hak atas pangan serta agroekologi dan sistem pangan; 

Prinsip-prinsip ekologi; Konsep dan ruang lingkup ekosistem; peranan unsur cuaca, tanah, 

udara dan air terhadap pertumbuhan tanaman; sejarah ilmu tanah dan kesehatan 

lingkungan tanah; Sifat-sifat tanah dan pengaruhnya terhadap tanaman; Jenis tanah, 

potensi dan permasalahannya; Sebaran potensi sumber daya alam hayati; Tipe lahan; 

Gangguan dan penganggu tanaman pertanian; arti penting penganggu dan dampak 

gangguan pada tanaman; Ekobiologi Pengganggu; Konsep Perlindungan Tanaman. 

 

Pengantar Ilmu Tanaman (3 –1)  

Arti penting tanaman; Asal usul dan sebaran geografis tanaman; Tanaman penting 

pertanian; Ilmu tanaman; Pertumbuhan dan perkembangan tanaman; Fisiologi tanaman; 

Permasalahan agronomis, persepsi berbagai pertanyaan yang timbul; Sistem dan praktik 

budidaya tanaman; Pemanenan dan penyimpanan; Perbaikan dan pemuliaan tanaman.  

 

Bahasa Indonesia (2 –0)  

Pengembangan pemahaman dan wawasan tentang: Ejaan dan tata bahasa yang baik dan 

benar; Pilihan kata dan definisi; Kalimat efektif; Pengembangan paragraf; penalaran dalam 

karangan/penulisan; kecermatan berbahasa, kosakata dan istilah serta komposisi ; 

Perencanaan penulisan ilmiah.  

 

Pendidikan Kewarganegaraan (2 –0)  

Pengantar : Pendidikan kewarganegaraan sebagai dasar kelompok MPK, Sejarah 

pendidikan kewarganegaraan; Hak Asasi Manusia: Pengakuan atas martabat dan hak-hak 

yang sama sebagai manusia hidup di dunia, Penghargaan dan penghormatan atas hak-hak 

manusia dengan perlindungan hukum; Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia: Proses 

berbangsa dan bernegara, Hak, Kewajiban; Bela negara: Makna bela negara, Implementasi 

Bela negara; Demokrasi :Konsep demokrasi, Demokrasi dalam sistem Negara kesatuan RI; 

Wawasan Nusantara: Latar belakang filosofi wawasan nusantara, Implementasi wawasan 

nusantara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; Ketahanan Nasional: 

Konsep ketahanan nasional yang dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup 
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menuju kejayaan bangsa dan negara; Fungsi ketahanan nasional sebagai kondisi doktrin 

dan metode dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Politik Strategi nasional: Politik 

dan strategi Nasional sebagai politik nasional dan strategi nasional untuk mengantisipasi 

perkembangan globalisasi kehidupan dan perdagangan bebas, politik nasional sebagai 

hakikat materiil politik negara, Strategi nasional sebagai hakikat seni dan ilmu politik 

pembangunan nasional. 

 

Statistika (2 –1)  

PS Agribisnis: Pengantar Statistik dan Penelitian, Statistik deskriptif dan statistik inferensial, 

statistik parametrik dan non-parametrik, pengantar metode penarikan sampel (survey 

sampling), konsep peubah acak dan variabel penelitian, peluang dan sebaran peluang; 

peubah acak, pendugaan parameter populasi, statistik parametrik: pengujian hipotesis 

statistika (uji beda, uji korelasi, uji regresi sederhana), statistik non-parametrik: uji beda, uji 

korelasi, uji pengaruh. 

 

Metode dan Komunikasi Ilmiah (3 –0)  

Pemahaman mengenai metode ilmiah; pemahaman mengenai ilmu, pengetahuan dan 

proses berpikir; Pola berpikir dalam metode ilmiah; metode Ilmiah dalam penelitian; studi 

kasus berbagai permasalahan di bidang pertanian; Penyajian ilmiah; Teknik Menulis Karya 

Ilmiah. Presentasi Karya Ilmiah, Etika dalam Karya Ilmiah dan Komunikasi ilmiah. 

 

Pengantar Ekonomi Pertanian (3 –0)  

Ruang lingkup ekonomi pertanian; peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, 

karakteristik ekonomi pertanian Indonesia; persoalan-persoalan dalam ekonomi pertanian; 

sumber daya pertanian; mekanisme pasar (hubungan konsumsi dan permintaan, hubungan 

produksi dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran); permintaan dan penawaran 

hasil pertanian; elastisitas permintaan dan penawaran produk pertanian; prinsip-prinsip 

ekonomi dalam proses produksi; kajian sumber daya lahan dan air, kajian sumber daya 

modal, kajian sumber daya tenaga kerja, kebijakan dalam ekonomi pertanian; siklus 

ekonomi dan kaitannya dengan ekonomi pertanian Indonesia; perkembangan ekonomi 

pertanian dunia; perdagangan global; politik ekonomi pangan dan kedaulatan pangan. 

 

Pengantar Teknologi Pertanian (3 –1)  

Pentingnya teknologi dalam produksi (efisiensi), teknologi persiapan lahan dan 

perkembangannya, teknologi pengolahan tanah dan perkembangan teknologi terkait; 

benih/bibit, teknologi bibit dan dan efisiensi produksi; prinsip dasar penanaman dan 

teknologi terkait; pengairan dan teknik pengairan kaitannya dengan biaya usahatani; 

pemupukan dan teknik pemupukan dan biaya pemupukan; penyakit dan kerugian akibat 

penyakit, patogen tular tanah; penyakit terbawa benih; panen, pasca panen dan kehilangan 

akibat kesalahan manajemen. 
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Wawasan Agribisnis (2 –1)  

Pengertian dan konsep dasar wawasan agribisnis; paradigma baru pembangunan 

pertanian; pentingnya agribisnis dalam pembangunan pertanian; konsep , sistem dan mata 

rantai agribisnis (definisi & ruang lingkup agribisnis; sistem agribisnis (sub sistem pra 

produksi; sub sistem budidaya/usahatani; sub sistem pengolahan hasil/ agroindustri; sub 

sistem pemasaran; sub sistem penunjang (pembinaan dan prasarana); lingkungan 

agribisnis; strategi pengembangan agribisnis dan beberapa kebijakan agribisnis di 

Indonesia; aspek-aspek manajerial meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, 

fungsi pengarahan, fungsi pengoordinasian dan fungsi pengawasan dalam kegiatan 

agribisnis; bentuk, tipe dan model kemitraan agribisnis dan etika dalam agribisnis. 

 

Teknologi Informasi (2 –1) 

Sistem informasi dan teknologi Informasi; perkembangan komputer dan cara kerja komputer; 

perangkat keras dan perangkat lunak bantu; perangkat lunak aplikasi bidang agribisnis; 

bekerja dengan dokumen panjang (aplikasi MS Word dan LaTEX), data dan basis data, data 

survei dan data sensus, penampilan data (bekerja dengan MS. Excel); big data, internet of 

things, sistem informasi geografis, komunikasi data (jaringan komputer local, wide, wireless); 

internet dalam pemasaran agribisnis(e-commerce); perkembangan virus komputer dan cara 

mengatasinya; etika dan komunikasi dalam dunia maya. 

 

Kewirausahaan (1 –1)  

Kewirausahaan; aspek finansial dalam kewirausahaan; sikap dan profil wiraswasta; ide 

kreativitas dan inovasi; rencana pemasaran (marketing plan); usaha kecil menengah (UKM) 

dan pengusaha pemula; etika wirausaha. 

 

Ekonomi Mikro (3 -1)  

Ruang lingkup ekonomi mikro; mekanisme pasar; teori konsumsi; pengambilan keputusan 

konsumen, penurunan kurva permintaan, elastisitas permintaan; teori produksi; 

pengambilan keputusan seorang produsen, teori biaya dan penurunan kurva penawaran; 

teori pasar produk (struktur pasar); pasar persaingan sempurna; perilaku produsen pada 

berbagai bentuk pasar, teori pasar faktor produksi. 

 

Komunikasi Agribisnis (2 –0)  

Dasar-dasar komunikasi bisnis(sifat dasar komunikasi bisnis, prinsip dasar komunikasi, 

bentuk dasar komunikasi bisnis, komponen-komponen komunikasi, kesalahpahaman dalam 

komunikasi bisnis, cara memperbaiki komunikasi bisnis); komunikasi dalam organisasi(teori-

teori organisasi, hubungan Komunikasi, pola Komunikasi, mengelola dan meningkatkan 

ketrampilan berkomunikasi); komunikasi dalam lingkungan bisnis (komunikasi antar 

persona, gaya manajemen antar persona, teori manajemen antar persona); keahlian dalam 
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komunikasi bisnis(menyimak dalam lingkungan bisnis, perencanaan pesan-pesan bisnis, 

pengorganisasian pesan-pesan bisnis, revisi pesan-pesan bisnis); negosiasi dan advokasi 

(pengertian negosiasi, falsafah dan teknik komunikasi efektif, tipe dan cara-cara lobi, 

kepribadian posisi tawar); pengaruh lingkungan terhadap komunikasi bisnis(pengaruh Iklim, 

musim, cuaca, ruang terhadap komunikasi bisnis); pengumpulan informasi melalui 

wawancara; strategi pengorganisasian pesan dalam komunikasi bisnis(penulisan direct 

request, permintaan rutin, bad news dan pesan persuasif); komunikasi antar budaya (porsi 

dikurangi) ditambahkan media komunikasi untuk pemasaran(pentingnya komunikasi antar 

budaya, dasar-dasar komunikasi bisnis antar budaya, memahami komunikasi antar budaya), 

mata rantai agribisnis dan hubungannya dengan komunikasi; komunikasi personal dalam 

agribisnis; komunikasi masa dalam agribisnis; komunikasi dan teknologi, transfer teknologi 

dalam agribisnis; peranan komunikasi penyuluhan dalam transfer teknologi 

 

Teknologi Produksi Tanaman (2 –1)  

Teknologi benih (konvensional dan modern); teknologi produksi tanaman pangan (padi, 

jagung, singkong)secara konvensional; teknologi produksi tanaman secara modern; 

teknologi produksi pertanian perkotaan (urban farming), teknologi produksi tanaman 

perkebunan (tebu; kakao; karet; kelapa sawit). 

 

Manajemen Agribisnis (3 -1)  

Sistem agribisnis (input, sarana dan prasarana); usahatani (on farm); hilir (off farm); 

pemasaran agribisnis (margin dan saluran pemasaran; efisiensi pemasaran; supply chain 

management (SCM, analisis Supply Chain Operation Reference (SCOR)); analisis aliran 

SCM; dan nilai tambah, analisis perilaku konsumen); sistem pendukung(penyuluhan 

pertanian, kebijakan pertanian, kelembagaan pertanian); manajemen teknologi; manajemen 

SDM (analisis ketersediaan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja; manajemen keuangan 

(analisis kredit usahatani, pembiayaan usahatani, analisis rasio keuangan agribisnis); 

manajemen risiko agribisnis (jenis risiko agribisnis; analisis risiko agribisnis, manajemen 

risiko agribisnis). 

 

Manajemen Sumberdaya Lahan dan Air (3 –0)  

Sintesa lahan dan air dalam pembangunan pertanian, lahan pertanian dan non pertanian 

(jenis dan kegunaan); iklim (curah hujan, tipe iklim, perkiraan cuaca)dalam proses produksi; 

tanah dalam pertanian (fisik, kimia, dan biologi tanah); hara dan pemupukan; pengelolaan 

lahan kering; pengelolaan lahan sawah; lahan, pangan dan pertanian, kebijakan 

pengelolaan lahan; pengelolaan lahan berbasis individu dan masyarakat; kepemilikan lahan 

dan pengelolaan lahan; hak kepemilikan lahan; air dalam dimensi kehidupan(domestik, 

industri, pertanian), kebijakan pengelolaan air, pengelolaan air irigasi berbasis masyarakat, 

pengelolaan air pada lahan marginal. 
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Teknologi Panen dan Pasca Panen (3 –0)  

Pentingnya panen dalam rantai bisnis, pemanenan (cara panen beberapa macam 

komoditas), fisiologi pascapanen; penggudangan; nilai ekonomi penggudangan, hama dan 

penyakit dalam penyimpanan; transportasi; pengemasan, dan penyimpanan; pengolahan 

produk pertanian.  

 

Analisis Kelayakan Agribisnis (2 –1)  

Ruang lingkup dan manfaat studi kelayakan agribisnis; Konsep siklus proyek agribisnis; 

proyek agribisnis jangka pendek dan investasi jangka panjang, aspek dalam kelayakan 

agribisnis: struktur bisnis, sumber daya manusia, teknis, hukum (legal), finansial, ekonomi, 

sosial budaya, lingkungan; Konsep keuangan time value of money dan credit deffered 

annuity; biaya dan manfaat; cash flow, proyeksi laba/rugi dan analisis kelayakan; kriteria 

investasi; analisis sensitivitas, switching value; pilihan kelayakan investasi agribisnis; 

analisis kelayakan ekonomi; daya saing agribisnis (diamond porter). 

 

Ekonomi Makro-Lingkungan Bisnis (3 –1)  

Konsep dasar dan indikator ekonomi makro, aspek-aspek penting dalam ekonomi makro: 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, distribusi, keseimbangan ekonomi makro; 

pendapatan nasional dan pengukurannya; analisis keseimbangan silang Keynes; teori dan 

keseimbangan sektor riil atau pasar barang (kurva IS), kebijakan fiskal; teori dan 

keseimbangan sektor moneter/pasar uang (kurva LM);kebijakan moneter keseimbangan 

umum pasar barang dan pasar uang; keseimbangan agregat demand (AD) dan agregat 

supply (AS), kebijakan pendukung: kebijakan administratif. 

 

Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (2 –0) 

Ruang lingkup dan isu pengelolaan Sumber daya Alam (SDA) dan lingkungan, peran SDA 

dalam pembangunan ekonomi, kelangkaan SDA, kategori dan pengelolaan SDA pulih dan 

tak pulih, kapita selekta SDA, eksternalitas dan kegagalan pasar, kompensasi dampak 

eksternalitas; lingkungan hidup dan isu global(perubahan iklim), pengelolaan lingkungan, 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis ekonomi dalam penilaian 

kerusakan lingkungan (Analisis Willingness to Pay). 

 

Pemasaran Agribisnis dan Perilaku Konsumen (3 –0)  

Konsep pemasaran dan hubungannya dengan sistem agribisnis; pendekatan, sistem dan 

lingkungan pemasaran; struktur, conduct, performance, informasi pasar dan sistem harga; 

saluran pemasaran; pemasaran dan saluran pemasaran dalam agribisnis; margin 

pemasaran; bauran dan strategi pemasaran; domain dan dinamika perilaku 

konsumen(psikologi konsumen; dinamika konsumsi); landasan teori dan model perilaku 

konsumen; kajian kebutuhan dan motivasi konsumen(strata konsumen terhadap barang dan 
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jasa);faktor-faktor perilaku konsumen; proses pengambilan keputusan; pemasaran versi 3 

(penambahan nilai);pemasaran era digital; disruptive pada pemasaran; studi/analisis 

perilaku konsumen, Consumer Satisfaction Index (CSI), Importance Performance Analysis 

(IPA).  

 

Manajemen Sistem Informasi Bisnis (2 –1)  

Pengertian sistem, informasi, data, dan sistem informasi bisnis; struktur dan komponen 

sistem informasi bisnis; konsep dan teknologi informasi dalam bisnis; siklus hidup sistem 

dalam sistem informasi bisnis; sistem informasi personal; sistem informasi kelompok; sistem 

informasi perusahaan; sistem informasi produksi, sistem informasi sumber daya manusia; 

sistem informasi pemasaran; sistem informasi evaluasi dan jaminan mutu sistem informasi; 

implikasi etis dari sistem informasi bisnis. 

 

Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen ( 2 –1)  

Penelitian: definisi dan metode; berbagai metode dan macam penelitian; masalah, variabel; 

studi pustaka dan hipotesis; populasi dan sampel (metode pengambilan contoh);jenis-jenis 

data dalam penelitian bisnis dan manajemen; metode pengumpulan data; sampling dalam 

penelitian bisnis; sampling dalam penelitian manajemen; skala pengukuran dan instrumen 

penelitian; metode analisis data; reliabilitas dan validitas data; persiapan analisis data.  

 

Praktik Bisnis dan Kewirausahaan(0-2) 

Model-model bisnis; upaya pengembangan konsumen, penemuan konsumen (produk) baru; 

segmentasi pasar; kewirausahaan bersama (corporate entepreneurship); jaringan 

konsumen; menjaga rantai nilai dalam bisnis; partner dan kunci aktivitas dan sumber daya; 

model-model pengambilan keputusan bisnis, technopreneurship (mahasiswa diarahkan 

untuk mengajukan proposal dana kompetitif Kewirausahaan). 

 

Perlindungan Tanaman Terpadu (2 –0)  

Jenis pengganggu tanaman, unsur makro dalam perlindungan tanaman (iklim, cuaca), unsur 

mikro perlindungan tanaman (virus, bakteri), perlindungan tanaman secara alami, 

perlindungan tanaman secara kimiawi, perlindungan tanaman secara biologi.  

 

Manajemen Perusahaan Perkebunan (2 –0)  

Sejarah perkembangan manajemen pengelolaan perkebunan Indonesia(pra kemerdekaan, 

pasca kemerdekaan);karakteristik dan dinamika komoditas perkebunan(tebu, tembakau, 

kopi, kakao, kelapa sawit, karet); manajemen produksi pada komoditas perkebunan (tebu, 

tembakau, kopi, kakao, kelapa sawit, karet); manajemen sumber daya manusia pada 

perusahaan perkebunan (tebu, tembakau, kopi, kakao, kelapa sawit, karet); manajemen 

organisasi pada perusahaan perkebunan (tebu, tembakau, kopi, kakao, kelapa sawit, karet); 

manajemen pemasaran pada perusahaan perkebunan.  
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Sosiologi Pertanian (2 –1)  

Pengertian sosiologi pertanian; struktur pertanian; masyarakat tani dalam membangun; 

pemanfaatan ruang kehidupan pedesaan dan bentuk-bentuk pemukiman; bentuk-bentuk 

pengorganisasian produksi pertanian; ciri-ciri khas struktur penduduk dan organisasi sosial; 

kredit pertanian; perdagangan pada masyarakat petani; struktur sosial pedesaan dan 

teknologi pertanian tepat guna; penggunaan dan dampak inovasi; sosiologi ekonomi; 

sosiologi industri; sosiologi digital, perubahan sosial dan pembangunan masyarakat 

pertanian. 

 

Pembiayaan Agribisnis (2 –1)  

Konsep pembiayaan agribisnis; Biaya dan Teori biaya; Struktur dan kinerja keuangan; 

Perencanaan keuangan; Pengelolaan piutang dan persediaan; Permodalan dan sumber 

modal; Kebutuhan, penggunaan, dan pengelolaan modal); Penganggaran modal; Analisis 

kredit; Risiko dan analisis risiko dalam pembiayaan; Perluasan perusahaan; Kinerja 

keuangan; Manajemen keuangan; Restrukturisasi keuangan perusahaan agribisnis. 

 

Analisis Kuantitatif Penelitian Bisnis(3 –1)  

Analisa kuantitatif: parametrik & non-parametrik); analisis statistik multivariate: regresi linear 

berganda; uji validasi model; regresi non-linear; asumsi klasik dan gejala gangguan asumsi 

klasik; analisis statistik non-parametrik: hubungan antar variabel; uji beda; kasus dummy 

variabel; kasus limited dependent variable; Linear Probability Model; analisis peramalan; 

analisis model simultan. 

 

Analisis Kualitatif Penelitian Bisnis (2 –1)  

Pengertian penelitian kualitatif, paradigma penelitian kualitatif; model-model penelitian 

kualitatif(biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi dokumen, pengamatan 

alami, penelitian historis); desain penelitian kualitatif; analisis deskriptif, analisis domain dan 

taksonomi, strategi studi kasus. 

 

Kapita Selekta Agribisnis (3 –0)  

Ruang lingkup kapita selekta, sistim agribisnis hulu-hilir (sistim inovasi, rantai pasok), isu 

strategis (kasus petani kecil dan kekuatan pasar) serta policy aktual (kebijakan publik dan 

pertanian berkelanjutan) terkait dengan agribisnis: perkebunan, tanaman pangan dan 

hortikultura, perikanan dan peternakan.  

 

Manajemen Pengambilan Keputusan (3 –1)  

Risiko dan peluang, cara pengukuran risiko, sumber risiko, dampak risiko, ruang lingkup 

manajemen pengambilan keputusan (MPK); MPK di bidang agribisnis; proses pengambilan 

keputusan (agribisnis); teknik aplikasi sederhana dalam manajemen pengambilan 
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keputusan; probabilistics decision models; Deterministic Decision Models; Operations 

Models, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan berbagai variannya; Analisis dan 

Manajemen Risiko; Model-Model Keputusan Untuk Berpikir Strategis (Models for Strategic 

Thinking): Model Bagaimana Meningkatkan Kinerja Diri; manajemen pengambilan 

keputusan kualitatif. 

 

Kelembagaan Agribisnis (3 –0) 

Aspek penting kelembagaan dalam tahapan agribisnis, pelaku dan interaksi dalam 

agribisnis, kelembagaan makro dan program pemerintah dalam agribisnis, insentif pelaku 

agribisnis, kontrak dalam agribisnis, biaya transaksi dalam kelembagaan kontrak, 

kelembagaan agribisnis di negara maju dan berkembang. 

 

Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah (2 –1)  

Aspek-aspek pokok dalam pendidikan tinggi (menurut UU No.12 Tahun 2012);tujuan dan 

peran strategis pendidikan tinggi; tri dharma pendidikan tinggi; etika akademik dan penulisan 

ilmiah; beberapa sikap dan tindakan tidak ilmiah (plagiarism), jenis karya ilmiah dan popular, 

teknis penulisan karya tulis ilmiah untuk tugas akhir menurut standar Pedoman Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah UNEJ (PPKI Unej), penulisan karya ilmiah (artikel ilmiah) dalam jurnal, 

standarisasi dan akreditasi karya ilmiah, presentasi ilmiah. 

 

Manajemen Rantai Pasok Agribisnis (2 –1)  

Pengertian Rantai Pasok dan Manajemen Rantai Pasok; Faktor Penentu/ Pengendali Rantai 

Pasok; Analisis dan Penciptaan Nilai Tambah; dan Analisis Rantai Pasok dalam Agribisnis 

Secara Holistik (Integral), informasi dalam rantai pasok. 

 

Hukum dan Etika Bisnis (2 –0)  

Pengertian dan pentingnya etika bisnis; etika di tempat kerja; tanggung jawab perusahaan; 

peran pemerintah dalam pemenuhan tanggung jawab perusahaan; tanggung jawab sosial; 

hak tenaga kerja; dampak positif etika bisnis; hak konsumen; etika bisnis pada beberapa 

jenis perusahaan (produksi, pemasaran, keuangan); persaingan usaha dan etika bisnis. 

 

Bisnis Internasional ( 2 –0 )  

Gambaran umum dan konsep perdagangan dan Bisnis antar Negara; teori klasik dan 

modern perdagangan internasional; pola perdagangan dan bisnis internasional; dasar-dasar 

mikro ekonomi dalam perdagangan dan bisnis internasional; hukum bisnis internasional dan 

pertumbuhan ekonomi; organisasi dan kerja sama perdagangan internasional; neraca 

pembayaran; konsep prosedur ekspor impor; neraca perdagangan: pendekatan parsial.  

 

 



Buku Kurikulum Program Studi Agribisnis 2018-2022 

 

19 
 

Politik dan Kebijakan Pertanian (2 –0)  

Pembangunan pertanian; kontribusi dan potensi pertanian di Indonesia; kebijakan 

pembangunan pertanian di Indonesia; tahapan kebijakan pembangunan pertanian; 

kebijakan harga, kebijakan dalam meningkatkan nilai tukar petani; kebijakan perencanaan 

pembangunan pertanian adanya pengaruh perdagangan bebas; pembangunan pertanian 

pada era otonomi daerah; kebijakan produksi. 

 

Manajemen Bisnis Strategik dan Investasi (2 –0)  

Manajemen strategik dan keunggulan bersaing; proses manajemen strategik dan 

keberhasilan usaha; analisis strategik: lingkungan internal dan eksternal; perumusan 

strategi: pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, integrasi horizontal dan 

vertikal; strategi korporasi: korporasi; pertumbuhan; diversifikasi; stabilisasi; strategi 

pertumbuhan dan pengembangan pasar; akuisisi, restrukturisasi; pengembangan pasar 

global; pengembangan kepemimpinan strategik; evaluasi strategi: Analisis kekuatan, 

kelemahan, kesempatan, dan ancaman (SWOT), Analisis medan kekuatan (Force Field 

Analysis). Pengenalan tentang nilai investasi, investasi strategik, hambatan investasi, dan 

pengukuran nilai investasi. 

 

Mata Kuliah Minat 

Minat Bisnis Pertanian  

Bisnis Komoditas dan Produk Pangan (2 –0)  

Pangan dan ketahanan pangan (akses, ketersediaan, penerimaan, stabilitas); pangan 

dalam dimensi internasional, nasional dan lokal; karakteristik produk pangan; 

perkembangan teknologi dalam produksi komoditas dan produksi pangan; pangan 

konvensional dan pangan bioteknologi, pelaku bisnis komoditas dan produk pangan; pasar 

komoditas dan produk pangan preferensi konsumen pangan domestik dan pergeserannya; 

preferensi konsumen pangan internasional; inovasi produk pangan. 

 

Bisnis Komoditas dan Produk Hortikultura ( 2 –0)  

Hortikultura dan pertanian (iklim, cuaca, lahan);hortikultura di Indonesia dan luar negeri 

hortikultura dan pertanian organik, hortikultura dan komoditas eksotis, hortikultura dan 

pertamanan, pelaku bisnis hortikultura dan persaingannya, pemasaran bisnis hortikultura.  

 

Agribisnis Kreatif (2 –0)  

Definisi agribisnis kreatif; agribisnis konvensional dan paradigma agribisnis kreatif; berpikir 

kreatif; gelombang ekonomi dan industri kreatif; pertanian dan gelombang ekonomi 

Indonesia; dimensi dan potensi ekonomi kreatif; perkembangan bisnis kreatif (dunia dan 

Indonesia); model agribisnis kreatif; pelaku-pelaku agribisnis kreatif; mengelola produk 

kreatif; etika agribisnis kreatif.  
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Manajemen Agroindustri dan Mutu Produk (2 –0)  

Lingkup dalam agroindustri, karakter dalam agroindustri, perencanaan agroindustri (aspek 

produksi, pasar, distribusi, teknologi, manajerial, sosial), sistem operasi agroindustri 

(perancangan produk, proses dalam produksi), pelaku dalam agroindustri, mutu produk, 

standarisasi produk, produk lokal dan produk internasional, manajemen produk. 

 

Perbankan (2 –0)  

Uang, Bank sentral, lembaga keuangan; lembaga keuangan internasional; bank umum; 

lembaga keuangan mikro; produk perbankan; lembaga keuangan non-bank; asuransi; 

leasing; pegadaian; dana pensiun; pasar modal; bank syariah. 

 

Minat Pembangunan Pertanian  

Pemberdayaan Masyarakat Pertanian (2 –0)  

Teori –teori pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pertanian; teori 

organisasi sosial; kelompok dan organisasi sebagai media pemberdayaan; peran organisasi 

sebagai media pemberdayaan masyarakat pertanian; pemetaan sosial; pemberdayaan 

masyarakat berbasiskan sistim sosio budaya lokal; partisipasi dalam pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat; teknik dan strategi pemberdayaan masyarakat dan model-

model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. 

 

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (2 –0)  

Sistem pertanian berkelanjutan; pertanian berkelanjutan vs pertanian industrial; pertanian 

industrial berwawasan lingkungan; model-model sistem pertanian berkelanjutan; paradigma 

baru pembangunan pertanian; pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan; agro 

service, strategi induk pembangunan pertanian.  

 

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (2 –0)  

Pemahaman dan definisi wilayah, konsepsi ruang dan aglomerasi, struktur dan keterkaitan 

spasial, tipologi wilayah dan teori lokasi, teori perencanaan pembangunan, disparitas 

wilayah, analisis dan model-model perencanaan wilayah; beberapa teori pembangunan 

ekonomi, perencanaan ruang wilayah dan pengembangan wilayah, teori lokasi dan 

keseimbangan spasial, pertimbangan makro eksternal dan faktor penentu lokasi industri, 

kota dan daerah belakangnya, faktor dan struktur angkutan, beberapa analisis penting 

dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, model-model analisis perencanaan pertumbuhan 

wilayah, model analisis perencanaan sektoral/wilayah. 
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Ekonomi Kelembagaan (2 –0)  

Konsep pasar, ekonomi informasi, insentif dalam bisnis pertanian, teori kontrak, kontrak 

dalam bisnis pertanian, biaya transaksi dalam bisnis pertanian, pendekatan dalam ekonomi 

kelembagaan, regulasi, aturan dan kebijakan, aturan tertulis dan tidak tertulis, pengelolaan 

sumber daya, aplikasi teori permainan (game theory) dalam bisnis pertanian. Koperasi(2 –

0) Konsep koperasi; pengertian umum koperasi; sejarah perkoperasian di Indonesia; 

landasan koperasi Indonesia (historis perundangan); fungsi koperasi di Indonesia; asas dan 

sendi dasar koperasi; perkembangan kelembagaan koperasi di Indonesia; usaha-usaha 

koperasi di Indonesia. 
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