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Program Studi Agribisnis (d/h PS Sosial  Ekonomi Pertanian/Agribisnis)  adalah
program studi yang berada di  bawah naungan Fakultas Pertanian,  Universitas
Jember (UNEJ) .  Program Studi Agribisnis adalah unit  penyelenggara Pendidikan
Tinggi Pertanian di  bidang sosial  ekonomi pertanian/agribisnis.  Sebagai salah
satu komponen dari  sistem pendidikan nasional  Program Studi Agribisnis
mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.  Program Studi
Agribisnis secara aktif  turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui  pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri  dharma Perguruan Tinggi .

Kehadiran Program Studi Agribisnis sebagai program studi yang menyediakan
pendidikan tinggi tentang agribisnis,  baik dari  segi  bisnis maupun system.
Pendidikan bisnis yang diterapkan dalam pendidikan di  Program Studi Agribisnis
merupakan penekanan pada pemahaman tentang proses binis dan para
stakeholder.  Stakeholder yang terl ibat di  dalam agribisnis sangatlah luas,  mulai
dari  petani sampai dengan perusahaan bahkan pemerintah.  Sedangkan pendekatan
system merupakan integrase dari  berbagai sub sektor dalam agribisnis.  Oleh
karena itu pendidikan agribisnis merupakan kombinasi  pemahaman dari  berbagai
aspek baik aspek teknologi ,  sosial ,  ekonomi dan manajemen serta kewirausahaan.
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PS Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember memiliki  sejarah yang
panjang.  Cikal  bakal  pendirian PS Agribisnis dimulai  dari  berdirinya Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian pada akhir tahun 1976 dengan nama Jurusan I lmu-Ilmu Sosial
Ekonomi Pertanian yang merupakan jurusan kedua di  Fakultas Pertanian setelah
Jurusan Agronomi.

Pendiriannya secara formal berdasarkan SK Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia No. 0561/O/1983 yang menyebutkan bahwa Fakultas Pertanian
mempunyai l ima jurusan, dimana salah satunya adalah Jurusan Sosial  Ekonomi
Pertanian.  Selanjutnya,  SK Direktur Jendral  Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44/DIKTI/Kep/1984
menyatakan bahwa di  dalam Jurusan Sosial  Ekonomi Pertanian ditetapkan ada
satu program studi,  yaitu Program Studi Sosial  Ekonomi Pertanian.  Kemudian
pada tahun 1996, Direktur Jendral  Pendidikan Tinggi melakukan pembakuan
nama-nama program studi pada program pendidikan sarjana.  Berkaitan dengan
ini ,  Direktur Jendral  Pendidikan Tinggi menerbitkan SK No. 226/DIKTI/Kep/1996
yang isinya bahwa nama baku dari  Program Studi Sosial  Ekonomi Pertanian adalah
Program Studi Sosial  Ekonomi Pertanian/Agribisnis.

Sejak Tanggal 29 Nopember 2007,  berdasarkan SK Direktur Jendral  Pendidikan
Tinggi No. 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi  Program Studi
pada Perguruan Tinggi ,  maka semua perguruan tinggi bidang pertanian hanya
dapat menyelenggarakan atau mengelola dua program studi,  yaitu Program Studi
Agroteknologi/Agroekoteknologi dan Agribisnis.  PS Agroteknologi mempunyai
cakupan bidang i lmu agronomi,  i lmu tanah, dan i lmu hama dan penyakit
tumbuhan. Sementara,  bidang i lmu yang masuk dalam PS Agribisnis adalah bidang
ilmu yang terkait  dengan sosial  ekonomi pertanian.  Mengacu pada bidang i lmu
yang masuk pada PS Agribisnis tersebut,  maka PS Agribisnis merupakan
keberlanjutan dari  PS Sosial  Ekonomi Pertanian/Agribisnis yang ada pada Jurusan
Sosek.  Penyelenggaraan dua program studi baru ini  ditetapkan berdasarkan
Keputusan Rektor UNEJ Tanggal 8 September 2008 dengan No.
8229/H25/PS.8/2008 (PS Agribisnis Reguler)  dan No.8230/H25/PS.8/2008 (PS
Agribisnis Non Reguler)  serta No.8228/H.25/PS.8/2008 (PS Agroteknologi
/Agroekoteknologi) .
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Merujuk SK Rektor tersebut,  maka Fakultas Pertanian menyelenggarakan/
mengelola dua program studi baru Agroteknologi dan Agribisnis yang dimulai
Tahun Akademik 2008/2009. Disamping itu,  Fakultas Pertanian masih
menyelenggarakan empat program studi/jurusan lama (Agronomi,  Sosial  Ekonomi
Pertanian/Agribisnis,  I lmu Tanah, dan I lmu Hama dan Penyakit  Tanaman (HPT))
sampai batas waktu i j in penyelenggaraannya berakhir dan tidak menerima
mahasiswa baru lagi  pada Jurusan Tersebut.  Penerimaan mahasiswa baru Tahun
Akademik 2008/2009 hanya diselenggarakan oleh PS Agroteknologi dan PS
Agribisnis.  Pada Tahun Akademik 2008/2009 PS Agribisnis meyelenggarakan
Program Reguler dan Program Non Reguler.  Untuk PS Agribisnis (Non Reguler) ,
pelaksanaan proses belajar mengajarnya bergabung dengan PS Agribisnis
(Reguler) .  Perbedaan dari  keduanya ada pada seleksi  penerimaan mahasiswa baru.
Penerimaan mahasiswa baru PS Agribisnis (Reguler)  melalui  seleksi  PMDK dan
SNMPTN, sedangkan PS Agribisnis (Non reguler)  melalui  seleksi  lokal .  Pada Tahun
Akademik 2009/2010 isti lah non reguler t idak lagi  digunakan, diganti  dengan
nama reguler kelas sore.  Pada Tahun Akademik 2010/2011 reguler kelas sore juga
dihapuskan, sehingga praktis sejak TA 2010/2011 sampai sekarang PS Agribisnis
hanya menyelenggarakan program reguler saja.



VISI, MISI DAN
TUJUAN

PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS

PAGE 04

Melaksanakan Pendidikan dalam menghasilkan sarjana pertanian bidang
argibisnis berstandar internasional
Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang agribisnis yang dikelola secara 
 akuntabel ,  profesional  dan berkualitas.
Melaksanakan dan mengembangkan penelit ian dalam pengembangan sistem
agribisnis yang berorientasi  pada pertanian industrial  berwawasan l ingkungan.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penelit ian bidang
agribisnis.
Mengimplementasikan hasi l  penelit ian dan pengabdian dalam proses
pembelajaran yang berbasis industri  4.0 dan society 5.0.

Membentuk individu yang memiliki  integritas kepribadian yang tinggi ,
mencintai  pertanian dan mempunyai kepedulian terhadap permasalahan
pertanian.
Membentuk individu yang tanggap terhadap perubahan dan kemajuan bidang
ilmu pertanian,  berwawasan luas,  bersikap terbuka serta berperi laku terpuji
sesuai dengan tatanan berkehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara.
Menghasilkan lulusan yang dapat bekerja dan berkarir sebagai wirausahatani
(praktisi  agribisnis) ,  manajer,  fasi l itator,  penelit i ,  dan konsultan agribisnis yang
berkualitas dan berdaya saing.

Visi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNEJ adalah :
“Pada tahun 2024 Program Studi Agribisnis menjadi program studi unggul dengan
standar internasional  dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
menghasilkan lulusan sarjana pertanian yang memiliki  pengetahuan dan
ketrampilan di  bidang agribisnis,  memliki  karakter mandiri  dan adatif  terhadap
perubahan l ingkungan”

Misi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNEJ adalah :

Tujuan PS Agribisnis Fakultas Pertanian UNEJ adalah:
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Sebagaimana telah diuraikan di  atas penjaminan mutu pada PS Agribisnis   di lakukan
sebagai bagian dari  penjaminan mutu Universitas dan Fakultas.  Sistem Penjaminan
Mutu Universitas Jember   memiliki  landasan yuridis yaitu Peraturan Rektor Universitas
Jember No. :  1470/UN25.6.6/TU/2012 tanggal  12 November 2012 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Universitas Jember.  Kebi jakan mutu UNEJ sebagaimana tertuang
dalam Pedoman Mutu Universitas Jember,  yang berlaku mulai  tahun 2007 menyatakan
bahwa Kebi jakan Mutu UNEJ meliputi  aspek input,  proses,  dan output penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi .  
 
Badan Penjamin Mutu (BPM) Universitas Jember secara fungsional  dibentuk Universitas
sebagai pengendali  kualitas seluruh Program Studi di  l ingkungan UNEJ.  Kegiatan
monitoring dan evaluasi  oleh BPM UNEJ di lakukan dalam bentuk tengah tahun (bulan
Juli ) ,  akhir tahun (bulan November) dan on going monev in (sesuai dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan).  Evaluasi  internal  fakultas di lakukan oleh Gugus Penjamin Mutu
(GPM) dan evaluasi  internal  program studi di lakukan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM)
 
Monev internal  di lakukan oleh BPM, GPM, dan UPM terhadap:
(1)        Pelaksanaan akademik prodi dalam bentuk evaluasi  kinerja prodi;
(2)         Implementasi  berbagai jenis PHK;
(3)         Implementasi  SMM;
(4)        Pengelolaan Laboratorium;
(5)        Perkembangan kesiapan pengusulan dan capaian akreditasi  prodi;
(6)        Perkembangan kualitas pengelolaan dan kinerja lab.  Sains;
(7)         Monev terhadap kepuasan dosen terhadap layanan akademik (untuk tahun 2013
dirintis sistem online terintegrasi  dalam sistem direktori  dosen:
http://www.direktoridosen.uj .ac. id) ;
(8)       Monev terhadap kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelaksanaan perkuliahan
yang di lakukan dosen (untuk tahun 2013 dirintis sistem secara on l ine,  terintegrasi
dalam SISTER https://sister.unej .ac. id) .

Sementara penjaminan mutu secara eksternal  di lakukan oleh IRJEN DIKTI.  Evaluasi
yang di lakukan oleh IRJEN DIKTI tersebut berhubungan dengan administrasi
perkuliahan, adminisitrasi  kepegawaian,  keuangan, umum perlengkapan, serta
kemahasiswaan. Selain oleh IRJEN DIKTI,  evaluasi  secara eksternal  juga di lakukan oleh
Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi (BAN-PT).  Berdasarkan hasi l  akreditasi
oleh BAN-PT pada 2017,  Program Studi Agribisnis mendapatkan nilai  A.
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Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan s ikap
rel igius;
Menjunjung t inggi  ni la i  kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral ,dan et ika;
Berkontribusi  dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat ,  berbangsa,
bernegara,  dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasi la ;
Berperan sebagai  warga negara yang bangga dan cinta tanah air ,  memil ik i
nasional isme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai  keanekaragaman budaya,  pandangan,  agama,  dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan oris inal  orang la in;
Beker ja  sama dan memil ik i  kepekaan sosia l  serta kepedul ian terhadap
masyarakat  dan l ingkungan;
Taat  hukum dan dis ipl in dalam kehidupan bermasyarakat  dan bernegara;
Menginternal isasi  ni la i ,  norma,  dan et ika akademik;
Menunjukkan s ikap bertanggungjawab atas peker jaan di  bidang keahl iannya
secara mandir i ;
Menginternal isasi  semangat kemandir ian,  ke juangan,  dan kewirausahaan;
Optimis ,  memil ik i  rasa ingin tahu yang t inggi  dan kemauan bela jar  yang besar;
Memil ik i  pandangan yang luas,  terbuka,  dan berf ik ir  posit i f ;
Memil ik i  karakter rel ig ius-nasional is  yang kuat  sebagai  wujud pengamalan
butir-butir  Pancasi la .

Mampu menjadi t im penelit i  yang melakukan riset dengan luaran yang
terpublikasikan,  mendapatkan paten atau hak kekayaan intelektual  i lmiah (HKI)
lain;
Memiliki  j iwa kewirausahaan yang berbasis i lmu pengetahuan, teknologi ,  dan
atau seni,  berwawasan l ingkungan, bisnis dan pertanian industrial .

CP Sikap
1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .
8 .
9 .

10.
11 .
12 .
13 .

CP Institusional 
1 .

2.
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Menguasai  pengetahuan khusus yang meliputi  manajemen, ekonomi (mikro dan
makro),  pembangunan pertanian,  kebi jakan dan peraturan bidang pertanian,
kewirausahaandan   komunikasi    agribisnis dan pengetahuan aspek teknis pertanian
dari  hulu hingga hi l ir  serta sosiologi  pertanian,    sehingga dapat menguasai konsep-
konsep bisnis pertanian secara professional ;
Menguasai    pengetahuan umum tentang data dan konfigurasi  data,  teknologi dan
perkembangannya,  tentang konsep produksi  tanaman, konsep efisiensi ,  l iterasi
humanistik (komunikasi ,  negosiasi ,  leadership,  inovasi ,  dan kreativitas)  untuk
mengambil  keputusan strategik dan operasional  serta mampu memformulasikan
penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis secara berkelanjutan

Mampu menerapkan pemikiran   logis,  krit is ,  s istematis,  dan inovatif  dalam konteks
pengembangan atau implementasi  i lmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai  humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;
Mampu menunjukkan kinerja mandiri ,  bermutu, dan terukur;
Mampu bekerja mandiri  dan bekerjasama dalam tim yang multidisipl in serta   memiliki
komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
Mampu mengkaj i  implikasi  pengembangan atau implementasi  i lmu pengetahuan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai  humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah,  tata cara dan etika i lmiah dalam rangka
menghasilkan solusi ,  gagasan, desain atau krit ik seni;
Memiliki  kemampuan menyusun deskripsi  saintif ik hasi l  kaj ian tersebut di  atas dalam
bentuk skripsi  atau laporan tugas akhir,  dan mempublikasikannya;
Mampu mengambil  keputusan secara tepat  dan akurat dalam konteks
penyelesaian  masalah di  bidang keahliannya,  berdasarkan hasi l  analisis informasi dan
data;  
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,  kolega,
sejawat baik di  dalam maupun di  luar lembaganya; 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasi l  kerja kelompok dan melakukan
supervisi  dan evaluasi  terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di  bawah tanggungjawabnya; 
Mampu melakukan proses evaluasi  diri  terhadap kelompok kerja yang berada dibawah
tanggung jawabnya,  dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri ;  
Mampu mendokumentasikan,  menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi ,  fabrikisasi ,  falsif ikasi ;
 Mampu mengkomunikasikan hasi l  penelit ian akademik dan perkembangan teknologi
kepada semua pemangku kepentingan berdasarkan etika imiah.

CP Penguasaan Pengetahuan
1 .

2.

CP Ketrampilan Umum 
1 .

2.
3.

4.

5.

6.

7 .

8.

9.

10.

11 .
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Memiliki  kemampuan menjalankan bisnis pertanian secara profesional  dengan
menggunakan konsep pertanian berkelanjutan dengan cara melakukan analisis kuantitatif
dan kualitatif  dan dapat menunjukkan hasi l  rancangan dan operasional  bisnis pada sistem
pertanian untuk mengantisipasi  tantangan lokal  dan global ;
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;
Memiliki  kemampuan   mengidentif ikasi  dan menganalisis masalah,  potensi  dan prospek
serta merekomendasikan alternatif  pengambilan keputusan dalam bidang agribisnis
dengan menggunakan metode kuantittif  dan kualitatif ;
Mampu merancang dan mengoperasikan pengembangan unit bisnis serta je jaring usaha
agribisnis yang inovatif ,  menciptakan nilai  tambah dan berwawasan l ingkungan.
Mampu menerapkan pengetahuan baru (data,  bigdata,  teknologi komputerisasi)  di  bidang
kewirausahaan.

CP Ketrampilan Khusus
1 .

2.

3.

4.

5.

Capaian pembelajaran tersebut diringkas menjadi sepuluh capaian pembelajaran:

CP-1 Mampu menginternalisasi  sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan
penghargaan terhadap keanekaragaman sumberdaya dan budaya,  serta kecintaaan terhadap
pertanian.
CP-2Mampu menunjukkan sikap adaptasi  terhadap perubahan l ingkungan dan kemajuan
bidang i lmupertanian.
CP-3 Mampu mengintegrasikan konsep tentang sistem produksi  pertanian,  pasca panen dan
industri  pengolahan, keamanan dan keselamatan kerja,  data dan konfigurasi  data (statistik) .
CP-4 Mampu mengimplementasikan konsep l iterasi  humanistik (etika,  komunikasi ,
negosiasi ,  leadership,  inovasi ,  kreativitas)  dalam bidang agribisnis.
CP-5 Mampu menganalisis konsep teoritis  bidang manajemen terapan, ekonomi terapan,
pembangunan pertanian,  kewirausahaan, dan komunikasi  agribisnis.
CP-6 Mampu membangun pemikiran logis,  krit is  dalam bidang agribisnis dengan
pendekatan i lmiah dan etika i lmiah.
CP-7 Mampu melakukan simulasi  pengambilan keputusan dengan tepat,  bekerja
professional ,  bekerja mandiri ,  dan bekerja dalam kelompok dalam bidang agribisnis.
CP-8 Mampu mengimplementasikan konsep keilmuan dalam bisnis pertanian skala kecil  –
besar ( lokal  – global)  berwawasan l ingkungan.
CP-9 Mampu merumuskan rancangan dan pengembangan unit bisnis yang bernilai  tambah
dan berwawasan l ingkungan.
CP-10 Mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang pertanian,  data,  statistik,  bigdata,
teknologi informasi dalam bidang agribisnis.
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Metode Pengajaran yang diterapkan di  Program Studi Agribisnis merupakan
metode pengajaran Student Centered Learning  (SCL) meliputi  tatap muka,
praktikum, presentasi ,  diskusi ,  kunjungan lapang (f ield trip) ,  professionals guest
lecturing,  serta magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).  Pendekatan pengajaran
dilaksanakan secara dinamis,  inovatif ,  interaktif  dan berbasis penelit ian pada
kasus-kasus di  bidang agribisnis.
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Wirausahatani agribisnis :  mampu bekerja mandiri ,  mampu merancang

dan merealisasikan gagasannya dalam bidang agribisnis;

Manajer :  mampu mengarahkan, mengawasi ,  mengkoordinasikan

pekerjaan,  mampu bernegosiasi .  

Fasi l itator :  mampu berkomunikasi  dengan baik dalam pihak lain.  

Penelit i  (muda) :  mampu menerapkan kaidah berpikir logis,  krit is ,

mampu mengembangkan keilmuan. 

Konsultan:  mampu menyelesaikan permasalahan pertanian dengan

pendekatan yang sesuai yang digunakan sebagai instrumen dalam

pengambilan keputusan. 

 

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.
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Kurikulum Pendidikan Sarjana mengacu pada Kerangka Kualif ikasi  Nasional
Indonesia (KKNI) untuk menghasi lkan lulusan dengan capaian pembelajaran
(learning outcome) level  6 yang diselenggarakan dengan sistem mayor
minor.  Jumlah sks minimum 144 sks (satuan kredit  semester) .

Mata Kuliah Wajib Universitas:  Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasi la,
Bahasa Inggris,  Kewirausahaan, Bahasa Indonesia,  Pendidikan
Kewarganegaraan.

Mata Kuliah Wajib Fakultas:  Komunikasi  Pembangunan Pertanian,
Pengantar I lmu Pertanian,  Agroekologi ,  Pengantar I lmu Tanaman, Teknologi
Informasi ,    Statistika,  Metode dan Komunikasi  I lmiah,  Pengantar Ekonomi
Pertanian,  Pengantar Teknologi Pertanian,  Wawasan Agribisnis.

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  Penelit ian Bisnis,
Analisis  Kualitatif  Penelit ian Bisnis,  Kapita Selekta Agribisnis,  Manajemen
Pengambilan Keputusan, Analisis  Kelayakan Agribisnis,  Ekonomi Makro-
Lingkungan Bisnis,  Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pemasaran
Agribisnis dan Peri laku Konsumen, Manajemen Sistem Informasi Bisnis,
Metodologi Penelit ian Bisnis dan Manajemen, Praktek Bisnis dan
Kewirausahaan, Perl indungan Tanaman Terpadu, Manajemen Perusahaan
Perkebunan, Kelembagaan Agribisnis,  Teknik Penulisan dan Publikasi  I lmiah,
Manajemen Rantai  Pasok Agribisnis,  Hukun dan Etika Bisnis,  Bisnis
Internasional ,  Polit ik dan Kebi jakan Pertanian,  Manajemen Bisnis Strategik
dan Investasi ,  Magang Profesi  dan Skripsi

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.

Mata Kuliah Minor Pembangunan Pertanian: Pemberdayaan Masyarakat
Pertanian,  Pembangunan Pertanian Berkelanjutan,  Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah,  Ekonomi Kelembagaan, Koperasi .
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Pembina 
Pengurus Harian,  yang terdiri  dari  Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan
Bendahara Umum, dan
Lima Bidang yang masing-masing memiliki  Ketua Bidang, Sekretaris
Bidang, dan para Anggota (a)  Bidang I  (Keorganisasian);  (b)  Bidang II
(Pengembangan Sumberdaya Manusia)  (c)  Bidang III  (Komunikasi  dan
Informasi)  (d)  Bidang IV  (Pengabdian Masyarakat)  (e)  Bidang V
(Kewirausahaan)

Kegiatan mahasiswa pada tingkat program studi dikoordinasikan oleh
Koordinator Program Studi Agribisnis,  sedangkan pada tingkat mahasiswa
dikoordinasikan oleh HIMASETA (Himpunan Mahasiswa Sosial  Ekonomi
Pertanian) .  Selain himpunan, kegiatan mahasiswa di  program studi
agribisnis meliputi  kegiatan di  Laboratorium maupun di  Studio.

HIMASETA (Himpunan Mahasiswa Sosial  Ekonomi Pertanian)
HIMASETA merupakan singkatan dari  Himpunan Mahasiswa Sosial  Ekonomi
Pertanian / Agribisnis.  HIMASETA berdiri  tanggal  12 Februari  1983 di
Fakultas Pertanian UNEJ.  HIMASETA berada di  bawah naungan dan
bimbingan P.S.  Agribisnis dan P.S.  Penyuluhan Pertanian Faperta UNEJ.
Seluruh anggota mahasiswa Sosek / Agribisnis WAJIB menjadi anggota
HIMASETA
Struktur Organisasi    HIMASETA Terdiri  Dari :
1 .
2 .

3.

Laboratorium
Laboratorium di Program Studi Agribisnis dibagi  menjadi 3 (t iga)
Laboratorium yaitu (a)  Laboratorium Ekonomi dan Pembangunan Pertanian,
(b)  Laboratorium Komputasi  dan Sistem Informasi Agribisnis,  dan (c)
Laboratorium Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan. Masing-masing
laboratorium secara struktural ,  pengelolaannya dipercayakan kepada
mahasiswa di  bawah pembinaan Ketua Laboratorium yang bertanggung
jawab langsung pada Koordinator Program Studi.
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Studio Komputer:  berfungsi  mengembangkan softski l l  mahasiswa dalam
bidang teknonogi informasi dan memberikan pelayanan jasa komputer,
printing,  layanan komputasi  dan internet.
Studio Audio Visual :  berfungsi  mengembangkan softski l l  mahasiswa dalam
bidang fotografi  dan cinematografi  dan memberikan pelayanan foto,
desain grafis ,  shooting dan editing.  
Studio Tiban Suluh:  berfungsi  mengembangkan softski l l  mahasiswa dalam
bidang komunikasi  verbal  melalui  seni pertunjukan drama komedi di ir ingi
gamelan.  Studio t iban suluh merupakan media yang dikembangkan untuk
memberikan penyuluhan pertanian bagi masyarakat di  pedesaan. 
Studio Klinik Agribisnis Wahana Adi Nugraha (KAWAN):  berfungsi
mengembangkan softski l l  mahasiswa terkait  kewirausahaan dan jasa
konsultasi  bisnis pertanian.
Studio Desa Mitra:  merupakan desa binaan yang berfungsi  sebagai
laboratorium lapang (f ield laboratory)  bagi  mahasiswa dan dosen.
Studio Radio Sosial  Ekonomi Pertanian (Radis) :  merupakan studio radio
komunitas yang mengembangkan radio sebagai wahana belajar mahasiswa
dalam penyiaran (broadcasting) dan jurnalistik dalam bidang agribisnis.  

Studio
Terdapat 6 Studio pada PS Agribisnis,  Fakultas Pertanian Universitas
Jember,  yaitu:
     

Secara struktural  pengelolaan studio berada di  bawah koordinasi
laboratorium, pengelolaannya dipercayakan kepada mahasiswa di  bawah
pembinaan Dosen Pembina Studio yang bertanggung jawab langsung pada
Koordinator Program Studi.    Pembina studio adalah mereka yang memiliki
kepedulian dan kapasitas pada bidang tersebut dipi l ih berdasarkan usulan
oleh Koordinator Program Studi dan disepakati  pada Rapat Program Studi.
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Agribisnis Pangan dan Non Pangan
Kebi jakan Pertanian
Analisis  Kelembagaan Agribisnis
Analisis  Usahatani
Analisis  Kelayakan Agribisnis
Analisis  Pemasaran dan Supply Chain
Analisis  Peri laku Konsumen
Analisis  Kewirausahaan
Analisis  Risiko Agribisnis
Pembiayaan Agribisnis
Kebi jakan Peningkatan SDM

Kegiatan penelit ian dapat di lakukan secara individu ( jasa konsultasi) ,  dalam
kelompok kecil  (baik l ingkup laboratorium atau l ingkup kelompok
riset/KERIS) maupun melalui  kerjasama dalam kelompok besar ( l intas
laboratorium/KERIS atau bekerjasama dengan institusi  lain) .  Adapun KERIS
yang ada di  Program Studi Agribisnis antara lain:  (a)  KERIS Infrared,  (b)
KERIS AgriEcon (Agricultural  Economics and Agribusiness ) ,  (c)  KERIS
Perencanaan dan Evaluasi  Pembangunan Pertanian,  (d)  KeRiS PPELMA
(Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal  Masyarakat Agrraris)
 
Sesuai dengan visi  dan misi  yang diemban oleh Program Studi Agribsinis,
topik penelit ian yang di lakukan yang menjadi kompetensi  Program Studi
Agribisnis,  yaitu:

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7 .
8.
9.
10.
11 .
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Pelayanan atau Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang
ilmu untuk menyelesaikan masalah di  masyarakat.  Dosen bersama-sama
mahasiswa Program Studi Agribisnis telah melaksanakan berbagai kegiatan
yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat baik mandiri  maupun
melalui  kerjasama dengan instansi  lain.

Bentuk pengabdian yang telah di lakukan diantaranya:
a.          Model Desa Binaan
b.         Model Pengabdian Kemitraan
c.          Model Pengabdian Dosen Pemula
d.          Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa
e.          Penyuluhan di  lapang
f.            Pelatihan usaha
g.          Berbagai  bentuk pelatihan
h.     Pemberdayaan petani
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Jurnal Sosial  Ekonomi Pertanian (J-SEP) adalah media i lmiah yang dikelola
oleh Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember,  berisi
artikel  tentang studi sosial  ekonomi pertanian yang diangkat dari  hasi l
penelit ian dan studi krit is .  JSEP adalah media untuk menyebarkan informasi
tentang hasi l  penelit ian dan pemikiran oleh dosen, penelit i ,  dan praktisi
yang tertarik pada agribisnis pertanian dan kemajuan sosial  ekonomi.

Berdasarkan Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi (Dit jen Dikti ) ,  Republik
Indonesia No. 10/E/KPT/2019 J-SEP mendapatkan peringkat 4 terakreditasi
(SINTA 4) .

Tautan Jurnal :  https://jurnal .unej .ac. id/index.php/JSEP/index

Jurnal  Sosial ,  Ekonomi Pertanian (J-SEP) diterbitkan tiga kal i  setahun
(Maret,  Jul i ,  dan November) .


