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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor ALq lxlv lRlKVr l2otg
TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SI PENYULUHAN PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Membaca

:

Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas No.
1755/UN16.01.D/PP l2Ol8 tanggal 24 Juli 2Ol8 perihal
Penetapan Kurikulum Prodi Penyuluhan Pertanian.

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan Program
Studi S1 Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2OL2 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah disusun Kurikulum
Program Studi 51 Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum
Program Studi Sl Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 10a5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2074 tentang

Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

4.

Tahun 2OL4 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2Ol2

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor
zal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor a3fl;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan .Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2ol3 tentang statuta Universitas
Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2}tz
Nomor 596);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan

Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional pendidikan
Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor
1e52);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

501/KMK.O5/2009
tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 336/M/KPlXll2OlS tanggal 24
November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Rektor Universitas Andalas;
lo.Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2OL6
tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 PENYULUHAN
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS.

Kesatu

Kedua

Kurikulum ini diberlakukan bagi penyelenggaraan akademik
Program Studi 51 Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas untuk mahasiswa mulai Angkatan Tahun
2017.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di Padang
I I Agustus 2OtB
NIVERSITAS ANDALAS,I

USNI/
2Lt20L98702rOO2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR ULq lxrv

IRIKPr

l2ot8

TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENETAPAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI 51 PET{YULUHAN PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS.

Capaian Pembelajaran Program Studi Sl Penyuluhan Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Program Studi Penyuluhan Fertanian Fakultas. Pertanian Universitas Andalas
mengembangkan kurikulum yang bisa memenuhi capaian-capaian pembelajaran
yang sesuai dengan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Capaian-capaian pembelajaran
tersebut mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus. Capaian pembelajaran yang berkaitan dengan sikap dan
keterampilan umum mengacu kepada SNPT Dikti, sedangkan capaian pembelajaran
yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus
mengacu kepada Asosiasi Program Studi Penyuluhan Pembangunanl
Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel Capaian Pembelajaran Program Studi Penyuluhan Pertanian
:Nth

A Sikap
1. Bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
3okum33us.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etikai.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Sokum3 dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan.
7. Taat 3okum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi niiai, norma, dan etikaakademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, - dan
kewirausahaan.
B Keterampilan 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 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, menSrusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam raman;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir dan menzunggahnva dalam laman

pergurLlan tinggi;
Mampu mengambil keputusall secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan keda dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam mau pun di luar lembaganya;
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plasiasi.
C Keterampilan Khusus
1. Mampu menguasai IPTEKS yang berkaitan dengan kegiatan budidaya
pertanian secara umrrm, pengelolaan usahatani dan perusahaan

pertanian, pengolahan produk pertanian, pengembangan mutu
sumberdaya manusia pertanian.

2. Mampu mengkaji, menganalisis dan memfasilitasi pemecahan berbagai
masalah pertanian yang dihadapi oleh petani: meliputi agroinput,
agroproduksi, agroprocessing, agroniaga, serta faktor penunj ang lainnya.

3. Mampu memetakan dan menganalisis karakteristik petani dan

stakeholders pertanian yang lain terkait dengan kebutuhan dan harapan
dalam membangun pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mampu mengelola kegiatan penyuluhan dan komunikasi pertanian
berdasarkan per€rnnya sebagai dinamisator, fasilitator, motivator dan
katalisator yang memiliki integritas tinggi, demokratis, beretika serta
mampu bekerjasama dalam rangka transformasi masyarakat.
5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi
dialogis, mengorganisasi dan mengembangkan kapasitas masyarakat
dalam rangka membangun pertanian yang progresif.
6. Mampu memformulasikan ide-ide dalam rangka pemberdayaan petani
menuju pembangunan pertanian berkelanjutan.
7. Mampu bekerja dan berkomunikasi efektif dalam lintas budaya,
menerima kritik serta toleran terhadap keberagaman.
8. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-

program penyuluhan pertanian yang dilaksanakan secara partisipatif,
berdasarkan filosofi, prinsip dan etika penyuluhan.
9. Mampu berinteraksi secara terbuka untuk meningkatkan IPTEKS dalam
pengembangan penyuluhan pertanian.
10. Mampu mensinergikan berbagai kepentingan di dalam pengambilan
keputusan untuk mengefektifkan pembangunan pertanian.
11. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja dalam penyuluhan
pertanian secara transparan dan akuntabei.
D Penguasaan Pengetahuan
1. Menguasai pengetahuan dan teknologi bidang pertanian secara umum
(teknik, ekonomi, dan sosial), serta mampu memformulasikan
penyelesaian masalah pembangunan pertanian secara prosedural dan
komprehensif.

2. Menguasai pengetahuan khusus dan teknologi bidang penyuluhan dan
komunikasi pertanian dalam rangka pemberdayain - masyarakat
berdasarkan perannya sebagai dinamisator, fasilitator, motivator, dan
katalisator yang memiliki integritas tinggi, demokratis, beretika serta
mampu bekerjasama dalam r44gka transformasi masyarakat.

Pengelompokkan Mata Kuliah
Pengelompokkan mata kuliah Prodi Penyuluhan Pertanian terdiri atas: 1) Mata
Kuliah Wajib Universitas Andalas, 2l Mata. Kuliah Wajib Fakultas, 3) Mata Kuliah
Prodi PNP, dan 4l Mata Kuliah Subject Matter. Mata Kuliah Subject Matter
merupakan mata kuliah yang menjadi bidang keahlian yang diambil dari kurikulum
Prodi lain, yaitu Prodi Agribisnis, Prodi Agroekoteknologi, Prodi Ilmu Tanah, Prodi
Proteksi Tanaman, dan Prodi Teknologi Pertanian. Untuk lebih jelasnya, pengelompokkan mata kuliah tersebut tertera pada tabel berikut.

,tri.r:ilkil[etETtri
1
AND111
AND 112
2
3
AND113
4
AND 114
5
PAU41 1

Bahasa Indonesia
Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Asama
Pendidikan Pancasila
KKN

Jumlah

I

PABl11

2

PAF115

3

PAFl12

4
5
6
7
8
9
10

PAB114
PAB115

11

t2
13

t4

PABi21
PAF123

PAFI24
PAF125
PAFL22
PAF421
PAF41 i
PAF422
PAF423

Dasar-Dasar Manaiemen
Pensantar Ilmu Pertanian
Dasar-Dasar Agronomi
Pensantar Ilmu Ekonomi
Sosiolosi Pertanian
Aeribisnis dan Kewirausahaan
Dasar-Dasar Ilmu Tanah
Dasar-Dasar Perlindunsan Tanaman
Enalish For Soesific htmose
Asroklimatolosi
Seminar Proposa.i Penelitian
Masans
Seminar Hasil Penelitian
Skripsi

.IIII i
1

1

PNP112
PNP121
PNP21 1
PNP212
PNP221
PNP222
PNP223
PNP224
PNP225
PNP31 1
PNP312
PNP313
PNP314
PNP315
PNP316
PNP317
PNP321
PNP322
PNP323

t6

P

o

w
w
w
w
w
w
w
w
w

2

P

Jumlah
PNP1

w
w
w
w
w
w

Dasar-Dasar Penyuluhan
Dasar-Dasar Komunikasi
Pendidikan Orans Dewasa
Dinamika Kelompok dan Orsanisasi Petani
Ilmu Keberlaniutan
Manaiemen Pengetahuan
Media Komunikasi Pertanian
Pengantar Ilmu Kependudukan
Metode dan Teknik Penyuluhan Transformatif
Komunikasi Inovasi
Komunikasi Pembansunan
Manajemen Inovasi Transformasi Sosial
Manajemen Pelatihan Kolaboratif
lembangunan Sumberdaya Manusia pertanian
Inovasi Kewirausahaan Sosial
Jaringan Komunikasi Pertanian
Manaiemen Program Komunikasi
Kelembagaan Penyuluhan Transformatif
Kepemimpinan Kelembagaan pertanian
Perencanaan dan Evaluasi program
Penyuluhan

3
3
3
3
4

2
3
2
2
3
3
3
3
3

w
w
w
w
w

4
31

P

3

w
w

3
3

w

3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3

W

w
w
w
w
w
P

w

w
w
P

P

P
P

w
w
w

1

2
1

3-O

3-0
3-O

3-0
o-4

2-O
2-O

2-7
2-O
2-O

2-1

2-l

2-1
3-0

2-l

0-1
o-2
0-1
o-4

2-l
2-7
2-1
2-7
2-1
2-L
2-1
2-O

2-1
2-1
2-O

2-t
2-1

2-l
2-L

2-l
2-t

2-t

2-O

2-1

PNPS24
PNP41

1

Teknik dan Instrument Penelitian Penyuluhan
Keterampilan Penyuluhan dan Penyusunan
Sistem Inovasi Mikro Pertanian

Jumlah
,Ity,J,.'.

A.
1

2

3
4

5
6
7

8
9
10
11

r:i'.,' i l
i.liitli;:
tl5i, 19t,,'fii-l[Ylltl
III;AI[P',i,;.
PRODI AGRIBISNIS
PAB313
Pembansunan Pertanian Berkelaniutan
,i,l

,

PAB214
PAB 323
PAB215
PAB225
PAB216
PAB231
PAB243

PAB243
PAB334
PAB342

Manaiemen Usahatani
Metode Penelitian Sosial Ekonomi
Statistik Sosial Ekonomi
Pemasaran Aeribisnis
Ekolosi Manusia
Psikolosi Sosial
Komunikasi Asribisnis
Komunikasi Oreanisasi
Perubahan Sosial dan Budava Pertanian
Manajemen Organisasi Sosial dan
Kemasvarakatan

2

PRODI AGROTEKNOLOGI
PAT223 Teknoloei Produksi Tanaman Pangan Utama
Teknologi Produksi Tanaman Hortikuitura
PAT222

3

PAT224

4

PAF222

1

Utama
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
Utama
Sistem Pertanian Oreanik

Jumlah

c
1

2

2

1-1

4

o-4

w

4a

P

15

W

P

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

w

L2

'i., :::

Jumlah
B

w
w

w
w
w
P
P
P
P
P
P

1

3
3

2-1
2-1

3

2-1

P

3

2-1

w

3
9

P
P

P

2

PRODI PROTEKSI TANAMAN
PPT411
Pengelolaan Hama Terpadu
PW327
Pestisida dan Teknik Aplikasi

w
w
P

Jumlah

w
P

E
I
2

3

PRODI TEKNIK PERTANIAN
TPH341
Teknologi Bahan Penyesar
Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan
TPE324
Pangan
TPE,342
Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan

Jumlah

2-L

w

P

D

2-l

2l

P

Jumlah

2-1
2-1
2-1
2-1
2-1
2-1
2-7

P

P

PRODI ILMU TANAH
PIT324
Pupuk dan Teknologi Pemupukan
PIT 311
Konservasi tanah dan air

2-l
2-r

3
3

2-r
2-t

o
6
3
3

2-7
2-1.

3
3

P
P

3

3

2-7
2-7

P

3

w

2-l

o
9

P

Mata Kuliah
Untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Penyuluhan Pertanian mahasiswa
mengikuti perkuliahan sebanyak minimum 144 SKS (SN-Dikti 2O1S). Adapun
rincian mata kuliah wajib dan pilihan adalah sebagai berikut:
1. Dari data pengelompokkan mata kuliah di atas, maka mata Kuliah Wajib
bedumlah 115 sKs (77,8 a/o dari total sks) yang terdiri dari dari mata kuliah
wajib universitas, wajib fakultas dan wajib prodi penyrluhan pertanian serta
mata kuliah wajib dan subject matter lainnya.

' 2. Sedangkan MK Pilihan

yang dapat terambil adalah 32 SKS (22,2 o/o dari
total sks) da.'i 62 SKS mata kuliah pilihan yang tersedia (dari kelompok mata
kuliah fakultas, prodi penyuluhan, dan da:,i subject matterlainnya).

Perkuliahan di ruang-ruang kelas berlangsung dari Semester I hingga Semester VI.
Dua semester berikutnya (Semester VII dan Semester VIII) disediakan untuk
mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas dari KKN, Magang, Skripsi, dan
keterampilan penyuluhan dan penyusunan sistem inovasi mikro pertanian. Mata
kuliah wajib ditawarkan pada setiap semester sementara MK Pilihan ditawarkan
pada semester III hingga semester VI.
Sebaran Mata Kutiah Program Studi 51 Penyuluhan Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Semester

1
.:t:'i I

' i ,i:'i'

.f[6,
1

2
3
4

5

6
7
8

i:!:

*

r:::l

Eri:'l,;:r

Mata Kuliah trIaiib
AND 1 12 Pe ndidikan Kewargane garaan
PAF115 Pengantar Ilmu Pertanian
PAF112 Dasar-Dasar Agronomi
PABl11 Dasar-Dasar Manaiemen
PNP1 1 1
Dasar-Dasar Penyuluhan
PNPl12 Dasar-Dasar Komunikasi
PAB 114 Penqantar Ilmu Ekonomi
PAB115 Sosiolosi Pertanian

w
w
w
w
w
w
w
w

3
2
3
2
3
3
2
2

3-O
2-O

2-1
2-O

2-l
2-1
2-O
2-O

20

Jumlah
Semester 2
N6,
1

2
3

4
5
6
7

,"..,I{6,tlAr.:l

iffiat*:

#{i:it l3i,,.

Mata Kuli ah Waiib
Pendidikan Asama
Pendidikan Pancasila
PAFl2i
Aeribisnis dan Kewirausahaan
PAF123
Dasar-Dasar Ilmu Tanah
PAF124
Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
PAF125
English For Spesific Purpose
PNP12I
Pendidikan Orang Dewasa

w
w
w
w
w
w
w

AND113
AND114

Jumlah

3

3
3
3
3
3
3

3-0
3-0

2-l

2-L
2-1
3-0
2-L

2L

Semester 3
Irft

I(odi.:::.:

4
5
6

Mata Kuliah Wajib
ANDi 11 Bahasa Indonesia
PAB215
Statistika Sosial Ekonomi
PAB214 Manajemen Usahatani
PNP21 1
Dinamika Kelompok dan Organisasi Petani
PNP212
Ilmu Keberlanjutan
TPO118
Pengantar Teknologi Pertanian
PAB313
Pembanzunan Pertanian Berkelaniutan

8
9

Mata Kuliah Pilihan
PAB216
Ekologi Manusia
PAB231
Psikologi Sosial

1

2
3

w

3-0
2-L
2-1

w
w
w

3
3
3
2
3
2
3

Jumlah

19

P

3

2-L

P

3

2-l

w
w
w

2-O

2-7
2-O

2-7

Semester 4

1

2

3
4
5

Mata Kuliah Wajib
PNP221
Manaiemen Penqetahuan
PNP222
Media Komunikasi Pertanian
PNP223
Pengantar Ilmu Kependudukan
Metode dan Teknik Penyuluhan
PNP224
Transformatif
PAT223
Teknoloei Produksi Tanaman Panean Utama

w
w

2
3

2-O

w
w

2

2-O

3

2-7

w
Jumlah

3

2-r

13

2-l

Mata Kuliah Pilihan
6

PNP225

Komunikasi Inovasi

P

2

2-O

7

PAFT22

Agroklimatologi

P

3

2-l

8

PAF222

Sistem Pertanian Organik

P

3

2-r

9

PtT324

Pupuk dan Teknologi Pemupukan
Pestisida dan Teknik Aplikasi
Pemasaran Agribisnis
Komunikasi Organisasi

P

3

2-1,

P

2-l

P

3
3

P

3

PW327
11 PAB225
12 PAB243
10

.ffi
Jumlah

2-1
2-1

20

13+2O

Semester 5
il
1

2
3

4
5

tlit: r;;$itry;,;'lllli&.
Mata Kuliah Wajib
PNP31 1
Komunikasi Pembansunan
PNP312
Manaiamen Inovasi Transformasi Sosial
PNPS13
Manaiemen Pelatihan Kolaboratif
Pembangunan Sumberdaya Manusia
PNP314
PPT411

Pertanian
Pengelolaan Hama Terpadu

Mata Kuliah Pilihan
lnovasi Kewirausahaan Sosial
6 PNP315
7 PNPS16
Jaringan Komunikasi Pertanian
8 PNP317
Manajemen Program Komunikasi
9 PAB334
Perubahan Sosial dan Budaya Pertanian
Manajemen Organisasi Sosial dan
10 PAB432
Kemasyarakatan
11 PIT311
Konsevasi tanah dan air

*ti,SIS$'

jPl

w
w
w
w

2

2-O

3
3
2

2-l

2-1

w

3

Jumlah

13

P

3

P

3
3
3

P
P
P

2-l

2-O

2-1
2-1
2-1
2-1

3

2-1
P

Jumlah
Jumlah

3
2-L
18
13+18

Semester 6

1

2

3

4
5

I
2
3
4
5

Mata Kuliah Ulaiib
PAB323
Metode Penelitian Sosial Ekonmi
Kelembaeaan Penvuluhan Transformatif
PNP321
PNP322
Keoemimninan Kelembaeaan Pertanian
Perencanaan dan Evaluasi Program
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Penyuluhan
Teknik dan Instrumen Penelitian
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Penyuluhan

w
w
w
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Mata Kuliah Pilihan
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura
PAT222
Utama
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
PAT224
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TPE324
Teknoloei Hasil Pertanian dan Pansan
TPE342 Teknik Penqolahan Hasil Perkebunan
TPH341
Teknologi Bahan Penyegar
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Mata Kuliah Waiib
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PAF423
Skripsi
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TOTAL MK UIAJIB
TOTAL MK PILIHAN yans TERSEDIA
TOTAL MK PILIHAN yans dapat TERAMBIL
TOTAL SKS yang mesti diambil = 115 + 32
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o-4

11s
62
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SINOPSIS MATA KULIAH

Gambaran mengenai isi mata kuliah (MK) yang diberikan pada PS
Penyuluhan Pertanian bisa dilihat pada sinopsis MK sebagaimana tersaji di bawah.
Setiap sinopsis memuat Kode MK, Judul, SKS, uraian singkat mengenai MK, dan
Prasyarat untuk mengambil MK yang bersangkutan. Prasyarat adalah MK(-MK)
yang harus dituntaskan (Iulus) mahasiswa sebelum mengambil MK yang
bersangkutan.

AND 112 Pendidikan Kewarganegaraan 3(3-Of
Pembinaan nilai, sikap dan tingkah laku yang bersumber pada Pancasila bagi
Mahasiswa sebagai warga negara Indonesia dan memaharni.falsafah Pancasila bagi
Warga Negara Asing yang berpendidikan tinggi. Selain itu juga pemahaman dan
penghayatan mengenai wawasan nasional, kebijakan dan strategi nasional
khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional dan sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta untuk mempertebal semangat juang dalam
menjaga kelangsungan hidup bangsa.

Prasvarat :

-

PAF115 Pengantar Ilmu Pertanian 212-Ol
Pengertian pertanian, fakor-faktor yang mempengaruhi dan sasaran usaha
pertanian, Pengertian ilmu pertanian. Faktor-faktor bukan tanaman, faktor
esensial, iklim, gangguan OPI, pascapanen, dan faktor sosial ekonomi pertanian.
Perkembangan ilmu pertanian modern pembangunan ekonomi dan pertanian serta
peranan pertanian dalam pelestarian lingkungan.

Prasyarat :

-

PAF 112 Dasar - Dasar Agronomi 3(2-1)

Pengertian agronomi; usaha agronomi; aspek dan ruang lingkup agronomi;
penggolongan tanaman; iklim, tanah, persiapan dan pemilihan lahan, pengolahan
lahan, perbanyakan tanaman, kultur teknis tanaman, perlindungan tanaman,
sistem usahatani, strategi budidaya tanaman, dan pasca panen.

Prasyarat :

-

PAB111 Dasar - Dasar Manajemen2l2-Ol

Mata kuliah ini memberikan pengertian manajemen sebagai ilmu, mananjemen
sebagai faktor produksi, fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian,
departemensi, pelaksanaan dan pengawasan), komunikasi manajemen,
pengambilan keputusan, kepemimpinan, motivasi, dan aplikasi manajemen.

Prasyarat :

-

PNP11l Dasar -Dasar Penyuluhan 3(2-1f
Mata Kuliah Dasar-dasar Pen5ruluhan Pertanian membahas tentang topik-topik
Peran Strategis Pen5ruluhan dalam Pembangunan Pertanian, . filosofi, definisi,
prinsip, dan tujuan penyuluhan,paradigma,peran dan etika penyuluhan
pertanian,kelembagaan penyuluhan pertanian, perkembangan penyuluhan
pertanian di Indonesia, Proses Belajar dalam Penyuluhan, Proses Adopsidan difusi
Inovasi, pengantar metode dan media pen5ruluhan, dinamika Kelompok Tani,
Partisipasi Petani dalam pen5ruluhan, Pengantar Perencanaan dan Evaluasi
Program Penyuluhan Pertanian, pengembangan sumberdaya manusia penyuluh
pertanian.

PAB112 Dasar -Dasar Komunikasi 3(2-1f

Dasar-dasar komunikasi, sejarah perkembangan ilmu komunikasi, isu-isu
komunikasi, kelompok teori komunikasi, dasar-dasar pengembangan komunikasi,
proses komunikasi, komuniksi personal, komunikasi interpersonal, komunikasi
kelompok kecil, komunikasi gender, komunikasi dalam pertanian.

Prasvarat

:

PAB114 Pengantar Ilmu Ekonomi 212-Ol
Masalah yang dibahas dalam ilmu ekonomi. Apakah sistem harga itu. Permintaan :
teori tingkah laku rumah tangga, teori kurva indiverens. Penawaran : latar belakang
teori penawaran. Teori produksi: Bagaimana biaya bervariasi dengan output. Harga
pasar dan elastisitas. Pembentukan harga dalam pasar yang bersaing. Teori
monopoli. Unsur - unsur dinamika. Analisis dan kebijakan ekonomi. Pengawasan
harga, pembebasan pajak, dan beberapa masalah dalam pertanian. Ekonomi makro
: ekonomi secara keseluruhan. Hakikat dari arus lingkungan, keseimbangan dalam
arus lingkungan, keseimbangan dalam lingkaran pendapatan. Penentuan
pendpatan dan multiplier beberapa peramalam berdasarkan teori sederhana.

Prasyarat :

-

PABl15 Sosiologi Pertanian 2l2-Ol
Mata kuliah ini memberi pengetahuan tentang ruanglingkup sosiologi dan sosiologi
pertanian. Mempelajari konsep interaksi sosial dan proses sosial, potret desa dan
masyarakat agraris, moral ekonomi petani, kelembagaan sosial masyarakat dan
pertanian, struktur pertanian, bentuk organisasi pertanian, masalah sosial
pertanian. sumberdaya lahan, dan perubahan sosial masyarakat pertanian.

Prasyarat :

-

AND113 Pendidikan Agama 3(3-Of
Peningkatan pemahaman islam agar mahasiswa kelak menjadi sarjana dan
cendikiawan islam yang religius dan bertaqwa kepada Allah SAW (Tuhan Yang
Maha Esa). Pengkajian alam khalik, rasul, amal shaleh, dan islam dalam berbagai
disiplin ilmu, pembinaan pribadi muslim sebagai anggota keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara. Peranan masjid dalam pembinaan ilmu dan amal shaleh.

Prasyarat :

-

AND 1 14 Pendidikan Pancasila 3(3-O)

Menganalisis fungsi dan sistem produksi, perenca.naan pengembangan produk,
perencanaan proses produksi, perencanaan fasilitas produksi,
perencanaan'kapasitas produksi dan pengawasan sistem produksi dan manajemen
rantai pasok.
Prasyarat :Dasar - Dasar Manaiemen

PAB121 Agribisnis dan Kewirausahaan 3(2-11

Mata kuliah ini memberikan pengertian tentang hubungan agribisnis

dan
kewirausahaan, ciri-ciri seorang wirausaha, proses menjadi seorang wirausaha dan
tantangan yang harus dihadapi oleh seorang wirausahawan dalam agribisnis.

Prasyafat :

-

PAF.L?4 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman g(2- 1l

Mata kuliah ini memberikan pengertian dasar mengeni perlindungan tanaman
dalam ruang lingkup pertanian, taksonomi, morfologi, biologi ekologi hama,
patogen dan gulma (organisme pengganggu tanaman), serta berbagai dasar dan
cara penanggulangannya.
tar Ilmu Pertanian

PAF125 English for Spesific Purposes O(S-O|
Mata kuliah ini memberikan langkah-langkah yang dapat dipedomani mahasiswa
dalaq mengembangkan tulisan berbahasa inggris diantaranya prinsip-prinsip
menulis yang baik, merencanakan tulisan dengan membuat rangka iulisan ae.g"r,
metode naras, metode contoh, metode proses, metode sebab-akibat, metode difinGi.
PNP121 Pendidikan Orang Dewasa O(2-U
Pengertian dan makna pendidikan orang dewasa, pola partisipasi dan pendidikan
orang dewasa, institusi dan program pendidikan orang dewasa, latar belakang
sosiologis pe4didikan orang dewasa dan pendidikan
dewasa.

i{ND111 Bahasa Indonesia 313-0}
Mata kuliah ini pada dasarnya adalah mengenai bagaimana menggunakan bahasa
lisan dan tulisan untuk keperluan komunikasi ilmiah dalam bentuk presentasi dan
tulisan ilmiah.

Prasvarat :

-

PAB 215 Statistik Sosial Ekonomi 3(2-U
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan metoda statistika dasar sebagai alat
pengumpulan dan analisis data dalam bidang ilmu sosial dan perilaku. Materi yang
diberikan meliputi teknik penarikan sampel, sebaran frekuensi, ukuran pemusatan
data, ukuran penyebaran data, pendugaan parameter, pengujian hipotesis, analisis

ragarn, analisis regresi, analisiS korelasi, uji reliabilitaS dan validitas data, uji-uji
nonparametrik, korelasi nonparametric, dan terapan statistic dalam ilmu sosial dan
ilmu perilaku.

Prasyarat :

-

PAB 2L4 Manajemen Usahatani 3(2-1f

Mata kuliah ini memberikan pengertian tentang ruang lingkup manajemen
usahatani, tipe, bentuk dan corak usahatani, metode dan alat analisis untuk
mengukur keragaman usahatani, pembukuan usahatani dan perencanaan
usahatani.
Prasayarat: Dasar - Dasar Manaiemen
PNP212 Ilmu Keberlanjutan 3(2-U
Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang permasalahan pembangunan yang
semakin kompleks, penanganan masalah dengan single sektor atau single
knowledge, integrasi antar sektor ekonomi,, interdisiplineritas pengetahuan dan
sinergisitas antar aktor I stakeholder pembangunan.Mata kuliah ini memberikan
kemampuan analisis dan praktikai untuk membangun dan memeriksa interaksi
antara berbagai sektor dan sistem dalam pembangunan pertanian sehingga
berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan.
Prasyarat : -

TPOl18 Pengantar Teknologi Pertanian 2(2-Of
Mata Kuliah ini mempelajari tentang sejarah dan terminologi teknologi Pertanian,
karakteristik fisika kimia hasil pertanian dan aspek-aspek penanganan dan
pengolahannya, peran keteknikan (daya alat dan mesin pertanian) dalam
pengolahan, perlunya manajemen industri, lingkup lapangan kerja dibidang
teknologi pertanian, dan kecenderungan arah perkembangan mutakhir bidang
teknologi pertanian di Indonesia dan dunia
Pasyarat: -

PAB 313 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan g(2-U

Hakekat pembangunan pertanian dan pembangunan pertaniaR berkelanjutan;
posisi pembangunan pertanian dalam pembangunan nasional; teori, modei, dan
strategi pembangunan pertanian; pendekatan agribisnis dalam pembangunan
pertanian; pradoks pembangunan pertanian dan peran pemerintah dalam
pembangunan pertanian.
t: Pengantar Ilmu Pertanian
PAB216 Ekologi Manusia 3(2-1)
Mata kuliah ini membahas interaksi manusia dengan lingkungari, konsep ekologi,
konsep sistem sosial manusia; dan integrasi konsep ekologi dhn sistem sosial
manusia. Ilustrasi beragam ekologi masyarakat desa, dan negara tetangga yang erat

hubungan sejarah dengan Indonesia, konsep adaptasi dan seleksi terdasarkan
telaah antroplogi disamping azas biologi sebagai pendmping. pembahasan evolusi
socialbudaya secara umum.
arat :Sosiologi Pertanian

PAB231 Psikologi Sosial 3(2-U

Mata kuliah ini mengkaji keterkaitan antara manusia sebagai individu dan
lingkungan sosialnya; secara lebih khusus dibahas mengenai teori dan konsep
psikologi sosial, untuk menjelaskan pengaruh lingkungan sosial budaya terhadap
sikap dan persepsi individu, dan bagaimana peran individu mepengaruhi pola
hubungan dan struktur sosial dalam masyaakat.

Prasyarat

:

PNP221 Manajemen Pengetahuan 212-Ol
Mata kuliah manajemen pengetahuan ini membahas tentang pengelolaan proses
yang penciptaan, pendistribusian dan penerapan pengetahuan bidang pertanian
yang sesuai dengan kondisi lain dan kebutuhan lokal,.mengkaji Pengetahuan tasit
(tacit knowledge) masyarakat yang bersumber dari pengalaman yang telah teruji
serta pegetahuan eksplisit yang sudah dikodifikasikan, serta mengelola sumber
pengetahuan baru untuk menciptakan kearifan lokal masyarakat pedesaan. Mata
kuliah ini akan membahas berbagai konsep dan teori serta model manajemen
pengetahuan yang berkembang saat ini guna memberikan pengetahuan (kognitif),
membangun keterampilan (afekti!, serta mengembangkan sikap (psikomotorik)
mahasiswa dalam mengelola pengetahuan.
Prasyarat: PNP222 Media Komunikasi Pertanian 3(2-1)

Manfaat penggunaan media komunikasi pertanian dalam rangka mencapai
kemampuan komunikasi yang dialogis dan partisipatif, macam-macam media
komunikasi pertanian, pemilihan media yang tepat untuk kegiatan komunikasi
pertanian, merancang media untuk komunikasi pertanian, menguji coba media
komunikasi pertanian, menyempurnakan media komunikasi pertanian,
mengevaluasi keefektifan penggunaan media komunikasi pertanian.
Prasyarat : Dasar-Dasar Komunikasi
PNP223 Pengantar Ilmu Kependudukan 212-Ol
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep ilmu kependudukan
dan analisis data kependudukan yang meliputi pengertian kependudukan,
perkembangan kependudukan, kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas
penduduk, komposisi penduduk, fertilitas, mortalitas, harapan hidup, sebaran
penduduk, migrasi penduduk, angkatan kerja, proyeksi penduduk, dampak
penduduk terhadap pembangunan, dan kebijakan kependudukan dalam
pembangunan.
Prasyarat : PNP224 Metode dan Teknik Penyuluh Transformatif 3(2-U
Mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian Transformatif membahas
tentang arti penting metode dan teknik pen5ruluhan dalarn kegiatan p"embelajaran
petani, pengertian serta tujuan metode dan teknik penyuluhan transformatif , halhal yang harus dipertimbangkan dan langkah-Iangkah dalam pemilihan metode
penyuluhan, ragarn metode dan teknik penyuluhan, implementasi metode dan
teknik penyuluhan dalam kegiatan pen5ruluhan pertanian.

Pras],arat

:

PAT223 Teknologi Produksi Tanaman pangan Utama O(2-11
Asal-usul tanaman pangan utama, arti ekonomi, syarat-syarat tumbuh, botani,
morfologi, lingkungan yang mempengaruhi pertumhuhan- (tanah dan iklim),
berbagai stadia pertumbuhan, kultur teknis (pengolahan tanah, persemaian,
penanaman, pemupukan, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit dan
pemanenan serta penanganan pasca panen) meliputi tanaman padi, jagung,
sorghum, kacang hijau, kedelai dan ubi kayu.

arat :Dasar-Dasar

PNP225 Komunikasi Inovasi 212-Ol
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kembali tentang penyuluhan, hubungan
antara manusia, pengetahuan dan komunikasi, mempelajari inovasi sebagai proses
membangun jaringan, pembelajaran sosial dan negosiasi, mempelajari media,
metode dan manqjemen proses, dan mempelajari masalah pengorganisasian dan
antar pengorganisasian.
Prasyarat : Dasar-Dasar Komunikasi

Agroklimatologi 3(2- U
Konsep klimatologi dan meteorologi, unsur - unsur cuaca dan iklim, atmosfer,
lapisan-lapisannya, serta perannya terhadap iklim, ekologi dn kehidupan serta
teknologi budidaya pertanian di permukaan bumi. Radiasi dan suhu serta peranya
sebagai pembentuk unsur-unsur iklim. Kelembaban, agin, awan, dan presipitasi,
distribusi, curah hujan, intensitas serta teknologi pengukuran,. Klasifikasi iklim
utama dan penyebarannyadi Indonesia dan teknologi penglahan data iklim. Iklim
regional, iklim musim. Peralatan pencatat klimatologi dan teknologi operasionalnya.
PAF L22

Prasyarat :

-

PA?222 Sistem Pertanian Organik 3(2-U
Pengertian sistem pertanian organik. Konsep pertanian organik. Dampak pertanian
organic terhadap produktilitas dan siklus hara, erosi tanah dan pertanian
berkelanjutan, kualitas air, mikroorganisme tanah, lingkungan dan kesehatan
manusia. Teknologi pertanian organik sebagai penunjang sistem pertanian
berkelanjutan melalui pengurangan pemanfaatan bahan-bahan kimia pertanian.
Pertanian organik menjauhi high erternal input agrianlture (HEIA) menuju lout
erternal input agrianlfire (LEI SA) .
Prasyarat: Dasar-Dasar Agronomi, Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
PIT 324 Pupuk dan Teknologi Pemupukan 3(2-1f
Pengertian pupuk dan pemupukan; falsafah dan sejarah singkat pemupukan;
peranan pemupukan dalam usaha pertanian intensif. Klasifiksi pupuk, pengeloiaan,
sifat dan ciri pupuk alam. Proses pembuatan, sifat dan ciri pupuk alam. Proses
pembuatan dan ciri pupuk sintetik. Faktor yang memperngaruhi pemupukan, cara
men]rusun rekomendasi pemupukan. Cara menentukan dosis pupuk monokultur
dan tumpang sari. Tata laksana pemupukan. Pengawasan mutu pupuk. Dasar
pertimbangan pemupukan. Reaksi pupuk dalam tanah. Pengaruh pemupukan
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Pengaruh pemupukan terhadap
pencemaran lingkungan. Tinjauan ekonomi dan tantangan pemupukan masa
depan.
PAB.225 Pemasaran Agribisnis 3(2- 1 )
Konsep pemasaran agribisnis, lingkungan pemasaran, bentuk bentuk lembaga dan

saluran pemasaran. Segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran, bauran

pemasaran (produk, harga, saluran, promosi) dan strategi pemasaran.
Prasyarat: Dasar-dasar Manajemen; Pengantar Ilmu Ekonomi

PAB243 Komunikasi Organisasi B(2-1f
Mata kuliah ini membahas karakter organisasidan komunikasi yang digunakannya
baik internal maupun eksternal. Struktur organisasi, dalam hubungan dengan
peran posisi-posisi dalam organisasi dan prinsip-prinsip komunikasi yang efettif
dalam organisasi. Maksud berkomunkasi, bentuk, arah, proses, dan teknit -tet<.rit
berkomunkasi, internal dan eksternal dengan berbagai media. Komunikasi untuk
maksud-maksud pemeliharaan organisasi, promosi pelayanan dan publik relation
yang bersifat komunikasi persuasi maupun konvergensi secara lisan maupun
tertulis, terperaga dengan tatap muka maupun media datam persentasi han
negosiasi dalam hubungan internal (antar posisi dalam organisasii a"" eksternal
(antar organisasi dengan masyarakat luas).
t :Dasar - Dasar Penyuluhan dan Komunikasi pertanian

PNP311 Komunikasi Pembangunan 212-Ol
Komunikasi Pembangunan memberikan pemahaman tentang komunkasi dan
pembangunan, komunikasi nonverbal dan pembangunErn, aspek psikologi dalam
komunikasi pembangunan, perspektif dominan teori awal pembangunan,
komunikasi dan perspektif dominan, kritik terhadap perspektif dominan, strategi
dan fungsi komunikasi pembangunan, dan peran baru komunikasi pembangunan.
Prasyarat : PNP312 Manajemen Inovasi Transformasi Sosial 3 (2-U
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan menjelaskan proses interaksi antara
aktor dalam pembangunan pertanian, yakni pemerintah, swasta dan
masyarakat.Mahasisiwa diberikan pengetahuan dan kemampuan analis
menentukan mekanismedan strategi terbaik" dalam. mewujudkan transformasi
sosial. Mata kuliah ini juga menunjukkan pentingnya proses penciptaan
pengetahuan dan inovasi yang inklusif, terkelola, responsif dan demokratis. Melalui
mata kuliah ini juga dijelaskan kekuatan-kekuatan dan proses politik yang terlibat
dalam proses pembentukan pengetahuan dan inovasi dalam konteks perumuszrn
skenario pembangunan pertanian untuk mencapai kesejahteraan petani. Mata

kuliah ini juga membahaskebijakan dan strategi yang diarahkan untuk
menghasilkan pengetahuan dan inovasiyang inklusif, terkelola,responsif dan
demokratis sehingga berkeadilan dan mensejahterakan petani.
Prasyarat : Ilmu Keberlaniutan

PNP314 Pembangunan Sumberdaya Manusia Pertanian 212-Ol
Pembangunan sumberdaya manusia pertanian memiliki ruang lingkup yang luas

dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan (knowledge\,
keterampilan (skills), kemampuan (abilitgl, serta sikap/tingkah laku (attitudel

sumberdaya manusia pertanian yang menunjuk kepada learning opportunities. Mata
kuliah ini juga membahas tentang kebutuhan dasar manusia (yang salah satunya
melalui teori coping mechanisml dan pendekatan penyuluhan yang

menumbuhkembangkan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidupnya.
Prasyarat : Pembangunan Pertanian Berkelaniutan
PPT 411 Pengelolaan Hama Terpadu 3{2-1)

Mata kuliah ini membahas sejarah perkembangan pengendalian OPT, pengertia
Pengelolaan Hama Terpadu, status dan kehilangan hasil disebabkan oleh OPT,
konsep ekosistem dan OPT, teknik sampling dan monitoring OPT dalam PHT,
taktik/komponen penting PHT, pengetahuan sikap dan tindakan petani dan strategi
implementasi taktik PHT dan PTH biointensif.

Prasyarat : Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman

PNP315 Inovasi Kewirausahaan Sosial 3(2-U
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar dan praktek inovasi kewirausahaan
sosial sebagai suatu bidang profesi yang sedang berkembang. Mengkaji Inovasi
kewirausahaan sosial, keterampilan kewirausahaan untuk membuat respon yang
inovatif terhadap permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi. Mengkaji sasaran
dari inovasi kewirausahaan sosial, dimensi kewirausahaan yang mencakup (1)
inisiatif yang bersifat tidak untuk mendapatkan keuntungan (not-for-profir) dalam
mencari strategi pembiayaan alternatif, atau skema manajemen untuk menciptakan
nilai sosial (social ualuel; (2) tindakan sebagai tanggung jawab sosial dari bisnis
komersial yang melibatkan diri dalam kemitraan lintas pelaku; dan (3) alat (means)
untuk mengentaskan masalah-masalah sosial-ekonomi dan mengkatalisasi
transformasi sosial. Inovasi kewirausahaan sosial mencakup upaya-upaya melihat/
mengidentifikasi kesempatan, mengkombinasikan dan mengeiahkan- sumberdaya,
mencetuskan perubahan positif pada berbagai aspek kehidupan, dan membangun
keberlanjutan.

PNP316 Jaringan Komunikasi Pertanian 3{2-1f
Jaringan Komunikasi Pembangunan memiliki ruang lingkup: Jaringan komunikasi
sosial, jaringan sistem informasi pembangunan, linkage system (keterkaitan antar
sistem informasi), pengenalan sistem teknologi komunikasi yang didasarkan pada
pengelolaan informasi terstruktur dan semi terstruktur melaluui organisasi jaringan
sistem informasi berbasis komputer maupun sistem komunikasi pada umumnya,
dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat.
Prasyarat : Dasar-Dasar Komunikasi
PAB 334 Perubahan Sosial dan Budaya Pertanian 3(2-1f
Tinjauan sosiologis terhadap pembangunan, teori utama perubahan sosial, dimensidimensi, pola-pola, serta grafik dan proses perubahan sosial; menganalisis
perubahan kebudayaan; modernisasi dan globalisasi, serta dampak perubahan
sosial dalam proses pembangunan pertanian dan ped€saan.
Prasyarat : Sosioloei Pertanian

PAB342 Manajemen Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan dasar kuat kepada mahasiswa untuk memahami latar
belakang perkembangan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (OSK), serta
selanjutnya menganalisis penerapan manajemen-nya ketika menjalankan peranan
pentingnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat
pertanian/pedesaan Indonesia. Pembangunan sebagai relasi antara negara, pasar,
dan masyarakat cenderung selama ini memposisikan masyarakat pada kekuatan
tawar yang rendah. Sementara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan tiga prinsip,
yakni keberlanjutan ekologis, keberdayaan sosial dan keberlanjutan ekonomi, maka
posisi Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan menjadi penting. Adapun posisi
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan berada di tengah antara relasi negara,
pasar, dan masyarakat. Pentingnya peran dan tanggung jawab Organisasi Sosial
dan Kemasyarakatan, sehingga secara internal Organisasi Sosial dan
Kemasyarakatan perlu dikelola dengan baik sehingga kuat dan mandiri serta
mampu menjalankan perannya secara optimal.
Prasyarat : -

PIT311 Konsenrasi Tanah dan Air 3(2-1)
Mata kuliah konservasi tanah dan air merupakan mata kutiah ilmu terapan.
Mata kuliah ini akan mempel4jari dasar dasar dari prinsip konservasi tanah dan
air, agar seorang sarjana penyuluhan mempunyai kompetensi dalam men5rusun
perencanaan konservasi tanah supaya tanah dan air dapat menunjang sistem
usaha tani yang berkelanjutan. Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang ruang
lingkup konservasi tanah dan air, memahami kaedah-kaedah konservasi tanah dan
air, fungsi tanah sebagai media tumbuh, degradasi tanah, pengaruh iklim global
tanah dan air dan proses erosi tanah, permasalahan erosi tanah di air, prediksi
erosi tanah, model aliran permukaan, USLE, RUSLE, SWAT, MUSLE. Metode
konservasi, perencanaan konservasi, usahatani konservasi, -serta dampak
pembangunan terhadap sumberdaya tanah dan air.
PAB323 Metode Penelitian Sosial Ekonomi 3(2-11
Penguasaan aspek teknis penelitian menggunakan metode ilmiah yang valid.
Tipologi dan strategi riset, validitas riset, teknik pengambilan sampel, dan teknik
pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif hingga mengolah dan
menganalisis data.
Praqyarat: PNP322 Kepemimpinan Kelembagaan pertanian B (2-1)
Mata kuliah ini membahas dan mendeskripsikan jenis dan tipe kelembagaan
pertanian (misalnya kelompok tani, Badan Pen5ruluhan Pertanian, Dinas Pertanian,
Lembaga Keuangan Pertanian, dan sebagainya) baik pada leve1 lokal sampai
nasional. Selanjutnya, mata kuliah ini juga membahas dan merinci konsep, i-u,

dan tipe kepemimpinan secara umum. K"*rdi"r, -.rgk"ji d"r, *.r,g.

implementasi dan atau dinamika kepemimpinan pada kelembagaan pertanian yang
berujung kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Prasyarat : Dasar-Dasar Manaiemen
PNP323 Perencanaan dan Evaluasi Program Penyuluhan 3 (2-1)
Mata kuliah ini membahas tentang perubahan terencana, perencanaan program
penyuluhan, arti penting perencaaan program penyuluhan, ukuran perencanaan
program yang baik filosofi program penyuluhan, materi perencanaan program,
keberhasilan perencanaan program penyuluhan, legitimasi perencanaan program
penyuluhan, tahapan perencanaan program, supervisi program pen5ruluhan,
pemantauan dan evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi, kualifikasi evaluasi, pelaporan
evaluasi.
Prasyarat : Dasar-Dasar Penyuluhan
PNP324 Teknik dan Instrumen Penelitian Penyuluhan 3(2-1f
Mata kuliah ini akan memfasilitasi dan memandu mahaSi"Swa untuk memahami
dan terampil dalam penguasa€rn penerapan berbagai teknik penelitian serta

instrumennya yang tepat diperlukan dalam penelitian bidang penyuluhan
pertanian, komunikasi pertanian, dan pengelolaan manajemen inovasi pertanian.
Mahasiswa akan diajak memahami konsep dasar, diskusi dan presentasi serta
berlatih tentang beberapa topic utama (yaitu: data penelitian, teknik pengambilan
data, instrument yang diperlukan, serta pengolahan data penelitian). Sehingga
mahasiswa mempunyai pengertian yang benar tentang pengumpulan data dan
instrument penelitian untuk mengungkap fenomene penJruluhan dan komunikasi
serta manajemen inovasi pertanian yang terjadi di masyarakat secara sistematis
dan dapat dipertangungj awabkan validitasnya.
Prasyarat: PAT222 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura Utama 3(2-1)
Arti dan makna tujuan mempelajari Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura,
Lingkungan tumbuh tanaman hortikultura. Teknologi budidaya tanaman sa)ruran:
budidaya perkarangan, budidaya sa5ruran komersil, budidaya agribisnis, budidaya
sa5ruran olahan dan agroindustri, budidaya rumah kaca. Nilai gizi, tanah dan
pengolahan tanah, penanaman biji sayuran, pengendalian hama penyakit tanaman
(pestisida, insektisida, fungisida, jenis hama dan penyakit tanam.an hortikultura).
Beberapa komoditas sa)ruran, daun, batang, sa)ruran buah, sa)ruran umbi).
Teknologi Produksi Tanaman hias. Penyimpanan Produksi Hortikultura.
Prasyarat : Dasar-Dasar Aqronomi
PAT224 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 3(2-1)
Asal usul dan botani komoditas tanaman perkebunan penting. Teknologi budidaya

tanaman perkebunan utama, seperti kelapa sawit, kelapa dan karet meliputi
ekologi, baik iklim, tanah dan kesesuaian lahan, penyiapan lahan, pemeliharaan,

panen dan pasca panen serta manajemen. Pemasaran dan prospek pengembangan
ke depan secara regional dan nasional.
Prasyarat : Dasar-Dasar Agronomi
TPE324 Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan pangan O(2-1f
Kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Pangan membahas dann
mempelajari penanganan dan processing yang sesuai untuk pengembangan
teknologi pengolahan produk'pertanian serta instrumentasi yang penting'dalam
proses pengolahan hasil pertanian. Mata kuliah ini berisi tentang materi
kesetimbangan masa dan energi, pompa dan kipas, pengeringan, pendinginan,
pembekuan, pembersihan, sortasi, grading, pengecilan ukuran, pengayakan,
pemisahan bahan dan penanganan bahan.
Prasyarat: TPE342 Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan O(2-1f
Kuliah Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan membahas dan memberikan
pengetahuan dasar mengenai komoditi teh, kopi, cokelat, kelapa sawit, cengkeh,
karet dan komoditi perkebunan lainnya. Penanganan pasca panen dan cara-cara
pengolahan dari komoditi hasil perkebunan tersebut dan penyimpanannya.
Standarisasi mutu produk olahan dan produk sekunder.

?PH 341 Teknologi Bahan Penyegar 3(2-U
Dibahas tentang: prinsip dan teknik pengolahan primer bahan penyegar (kopi,
kakao, teh dan tembakau) serta pengolahan lanjut dari the dan kakao serta
peranannya dalam bidang pangan dan non pangan.
Prasyarat: PAU411 Kuliah Kerja Nyata (KKNI 4l0-4lKegiatan Kuliah Kerja Nyata ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama
perkuliahan dalam upaya membantu masyarajat untuk mempercepat
. pembangunan khususnya transfer ilmu dan pengetahuan. Selain itu, KKN juga
bertujuan untuk memberikan pengalaman bekerja sama dengan mahasiswa dari
berbagai disiplin ilmu serta menerapkan ilmunya di masyarakat sekaligus juga
belajar dari masyarakat itu sendiri.

Prasyarat: PAF 411 Magang 2lO-21

Melakukan kerja praktik di instansi pemerintah, perusahaan, atau lembaga yang
bergerak di bidang pertanian terkait bidang ilmu masing-masing yang telah dikelola
secara profesional seperti instansi pemerintah atau swasta, perusahaan
perkebunan negara atau swasta, koperi.si pertanian kelompok tani, gabungan
kelompok tani, usaha mikro dan menengah pertanian, serta unit terkait lainnya.
Magang Prodi Penyuluhan Pertanian merujuk pada 4 bidang kajian, di mana
mahasiswa akan diarahkan untuk memilih satu bidang kajian dengan lokasi yang
tersedia.

Prasyarat: -

PNP411 Keterampilan Pen5ruluhan dan Penyusunan Sistem Inovasi Mikro
Pertanian 4 (O-41
Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun keterampilan mahasiswa dalam
membuat alat dan instrumen untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Fokusnya
pada tiga keterampilan khusus yaitu perencanaan penyuluhan, pembuatan aplikasi
penyuluhan, dan men5rusun sistem inovasi lokaI. Dalam mata kuliah ini mahasiswa
mengaplikasikan secara terpadu pengetahuan dari mata kuliah lainnya untuk
menawarkan solusi terkait masalah-masalah pen5ruluhan pertanian. Pada akhir
perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan produk aplikatif terkait
focus perkulihan.
Prasyarat: -

422 Seminar Hasil Penelitian 1(O-U
Hasil penelitian yang telah ditulis dalam bentuk draft skripsi dan telah

PAP

didiskusikan bersama dosen pembimbing perlu mendapatkan persektif dari pohak
luar. Draft skripsi ditulis dalam bentuk bahan seminar dan akan diseminarkan
untuk menampung masukan-masukan baik dari dosen maupun mahasiswa yang
diundang demi penyempurnaan skripsi sebelum masuk kepada tahap ujian
komprehensif.
PAF

423 Skripsi 4(0-41

Skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pertanian yang merupakan tugas akhir yang ditulis berdasarkan hasil penelitian
atau survei yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dari doses
pembimbing serta dipertahankan di depan sidang panitia uiian sariana.
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