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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDAT,AS
Nomor 4ug
lRlKw I 2ot7

lxl

TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 AGRIBISNIS
I.'AKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNiVERSITAS ANDALAS,

Menirnbang

Mengingat

Per--anian universitas Andalas No.
2309/UN16.01 .D/PPl2017 tanggal 18 September 2017 perihal
Penetapan Kurikulum 2A17,
a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan Program
Studi S 1 Agribisnis 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 dilakukan revisi Kurikulum Program Studi Si
Agribisnis pada Fakultas Pertanian;
b. bahwa berclasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan
dengan I(eputusan l{.ektor,
1, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Ot2 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158. Tarnbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5336);
2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 I'lomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 10a5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OL4 tentang

surat Dekan Fakultas

Membaca

:

Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik

4.

Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 8 tahun 2ol2

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al2 Nomor
24\;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia .lomor 25 Tahun 2AL2 tentang organisasi dan
Tata Kerjtr Llniversitas Andalas (Berita Negera Republik

Indonesia'i

rn 2012 Nonror 434);

6. Peraluran i ;t€d Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia n* ,ff 47 Tahun 2Ol3 tentang Statuta Universitas

Andalas [Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013
t-{omor 596);

7, Peraturan Ivlenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Beriia Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1e52);

Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009
tentang PenetaPan Universitas Andaias pada Departenren

8, Keputusan

Pendidikan Nasionai sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 336/M/KPlXU2015 tanggal 24
November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Rektor Universitas Andalas;
l0,Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 20L6
tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.
EMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENMAPAN KUzuKULUM PROGRAM ST.UDI 51 AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS.

Kesatu

Kedua

Kurikulum ini diberlakukan bagr penyelenggaraan akademik
Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas

Andalas untuk mahasiswa mulai Angkatan Tahun 2016.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

kan di Padans
nggal lg Sepiember 2Ol7
UNTVERSITAS ANDALAS,I

1

120198702 i002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR TLLS /xlv/R/ Kw 12017
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
S 1 AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS.

$ebaran Mata Kuliah Program Studi S1 Agrlbtsnis
Fakultas Portanlan Univorsltas Andalas.

Semoster
I
2
3
4

1

ffiffiffiSffifi\.t l$Elillflfliffif*{xTrN'4rlla'1!{Idt-E{"I&,*'l'LdFffTq3ffifr}llffij
AND 1 12 i Pendidikan Kewarqanesaraan
PAFi 12 : Dasar-Dasar Asronomi

PAF115
PABl l I

5

PAB].12

6

PAB113
PAB114
PAB].15

7
8

Pensantar Ilmu Pertanian
Dasar-Dasar Manaiemen
Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi
Pertanian
Pengantar Asroindustri
Pensantar Ilmu Ekonomi
Sosioloei Pertanian
Jumiah

2,2-ol
22-Ol

Waiib
Waiib
Waiib
Waiib

3(2-1)

Wajib

2Q-Ol
2Q-O\
2Q-A)

Waiib
Waiib
Wajib

s(3..0)

3f2-

1)

19

Semester 2
rrro'NB$

I

AND113

z

ANDI14

4

5

6
7

PAF121
PAF123
PAF124
PAF125
PAB 12 I

ffiSTE

ffi"$''.,r$

Pendidikan Asama
Pendidikan Pancasila
Aeribisnis dan Kewirausahaan
Dasar-Dasar Ilmu Tanah
D asar-Dasar Perlindun gan Tanaman
Enslish For Specific Purooses
Matematika Aeribisnis
Jumlah

3t3-0)
3(3-0)
3(2- 1)
3(2- 1)

Wa b
Wa b
Wa b

3Q-r

Wa b
Wa b
Wa b

Bahasa Indonesia
Akuntansi Aeribisnis
Ekonomi Mikro
Konsep dan Etika Agribisnis Kerakrayatan
Manaiemen Usahatani
Statistika Sosial Ekonomi

3(3-0)
3(2-1)
3(2- 1)
2(2-O\
3(2-1)
3Q.L

3(3-0)
3(3-0)

Waiib

2t

Semogtor 3

i
.tA

AND111
PAB2i 1
PAB2L2
PAB213

5

PAB2I4

6

PAB215

2

Waiib
w ib
w ib
w ib
Waiib
Waiib

l7
7
8
9

l0
1i

PAB2.S
PAE2L7
PAB218
PAB219
PAB231

Ekolosi Manusia
Komunikasi Asribisnis
Manaiemen dan Teknoloei Asroindustri
Perbankan dan Pembiayaan lvli!ry
Psikolosi Sosial

3(2-

1)

3Q-L
3(23(2-

1)
1)

3Q.L

I5
Jumlah

17+ 15

Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan

Somoster 4
PAB22I
PAB222

1

o

5

PAB223
PAB224
PAB225

6

pA8226

n

PAB227

8
9

PAB228
PAB229

10

PAB24

11

13

PAB242
PAB243
PAB244

l4

PAT222

t5

PAT223

16

PhT224

J
+

Ekonomi Makro
Ekonomi Manajerial
Kewirausahaan Sosial
llanajemen Operasional Agribisnis
Pemasaran Agribisnis
Pe nsembansan Wilavah Aeribisnis
Pengorganisasian dan Pen gembangan
Ilasvarakat

2(2-o)

Waiib
Waiib
Waiib
Waiib
Waiib
Waiib

2(2-o)

Wajib

3(2-

1)

3Q-t
3(23(2-

1)
1)

3Q-r

19

t2

].

Dinamika Pembanzunan Desa
Ekonomi Reeional
Ekonomi SDA dan Linskunsan
ICT dan Multimedia
Komunikasi Orsanisasi
Manajemen Risiko Agribisnis
Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura
Utama
Teknologi Produksi Tanaman Pangan
Utama
Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
Utama
*) Pilih salah satu dari tisa MK bertanda *
Jumlah

3(2- 1)
2Q-O\
3(2- 1)

Analisis Kelayakan Agribisnis
Dasar-Dasar Ekonometrika
Pelqban gunan Pertanian Berkelanj utan
Riset Operasi Asribisnis
Sistem Perencanaan dan Pengendalian
Manajemen Agribisnis

3(2-

2(2-Ol
3(2- i)

Piiihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan

3(2- i)

Pilihan*

3(2-

1)

Pilihan*

3(2-1)

Pilihan*

3Q-r

19
19+ 19

Semester 5
I

PAB3

2
+

PAB312
PAB313
PAB314

5

PAB3T5

J

1

1

3Q.L
2(2-0
3(2-1

Waiib
Waiib
Waiib
Waiib

3(2-

Wajib

1

1)

l4
i8

6

PAB3

.7

PAB319
PAB333
PAB334
PAB316
pAB331

8

I
l0
11

Kelembagaan dan Kepemimpinan
Aeribisnis
Manajemen Sumberdaya Manusia
Perilaku Konsumen
Perubahan Sosial dan Budava Pertanian
Sistem Informasi Manajemen Agribisnis
Strateei Pemberdavaan Masvarakat

2(2-o)

Pilihan

3(3-0)
2Q-0
3(2- 1
3(2- 1
2(2-0\

Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan
Pilihan

15

Jumlah

14+i5

Ssmoetor 6
1

2
3
4

5

6

PAB321
PAB322
PAB323
PAB324
PAB325
PAB326

Manajemen Keuangan Agqibisnis
Manaiemen Stratesi Asribisnis
Metode Penelitian Sosial Ekonomi
Perdaeansan Aeribisnis Internasional
Praksis Asribisnis Kerakvatan
Sistem Usahatani Terpadu

PAB327

Evaluasi Program Pemberdayaan
Mast,arakat

3(2- 1
2Q-A\
3(2- 1)
2(2-Ot
3(3-0)
3(2- 1)

Wa
Wa
Wa
Wa
Wa
Wa

b
b

b

ib
ib
ib

t6
7

3(2-

1)

Pilinan

I

PAB32B

9

PAB329

10

PAB34

11

PAB342

L2
13

PAB343
PABS44

L4

PAB345

15
16

PAB346
PAB347

1

Gender dan Pembanzunan Agribisnis
Keiembagaan Snmberdaya Air dan Lahan

3(2-

1)

Piiihan
Pilihan

3(2-

1)

Piiihan

3(2-

1)

Pilihan

3(2- 1)
3t2-1

Pilihan
Pilihan

3(2-

Pilihan

2(2-O\

Koperasi dan Kelembagaan Ekon.
Kerakvatan
Manajemen Organisasi Sosial dan
Kemasvarakatan
Manaiemen Pelatihan
Peramalan Bisnis
Perencanaan Pengembangan Wilayah
Agribisnis
Perilaku Organisasi
Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan

1)

3(2- I)
2Q-Ol
28
16+28

Jumlah

Piliharr
Pilihan

Somester 7
PAU41

1

PAB411

Semester

Kuliah Keria Nvata
Penyusunan Rencana
Bisnis / Pembansunan
Jumlah

I
,B,rx$3!fi ff { ry,0{lTtrAL\la

1

2
J

3(0-3)

PAF42 1
PAF422
PAF423

rnaFlvi ATa.YIl&1tt'IAf mBtMmK4ffi E{tEr$N,1rfi
I

Sem nar Prooosal Penelitian
Sem nar Hasil Penelitian

1(0- I
1(0-1

Skripsi

4(0-4
6
L21
77

Jumiah
Wqiib
Pillhau

rIaTl

Waiib
Waiib
Waiib

SINOPSIS MATA KULIAH

AND111 Bahasa Indonesla 3(3-O)
Penggunaan Baha.sa lndonesia baik lisan maupun tulisan
komunikasi ilmiah dalam bentuk presentasi da.n tulisan ilmiah,

untuk

keperluan

ANDI 12 Pendidikau Kewarganegaraan 3(3-O)
Pembinaan nilai, sikap dan tingkah laku yang bersumber pada Pancasila dan
Undang-UnCang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka T\:nggal Ika untuk membentuk mahasiswa
menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,
Pemahaman dan penghayatan mengenai wawasan nasional, kebijakan dan strategi
nasiotral khususnya dalam L'idang pertahanan dan keamanan nasional dan sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta untuk mempertebal semangat juang dalam
menjaga kelangsungan hidup bangsa,
ANDI 14 Pendidikan Pancasila 3(3-O)
Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahas:swa
mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pembinaan nilai, sikap dan tingkah laku irang
bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara.

ANDl13 Pendidikau Agama 3(3-0)
Peningkata.n pentahaman tentang agama untuk membentuk mahasiswa menjadi
manusia yang beriman dan berlakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak rnulia. Serta pembinaan pribadi mahasiswa sebagai anggota keluarga,
rnasyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.
pAU411 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4(O-4)
Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan
pengetahuan yang diperoleh seiama perkuliahan dalam upaya membantr-r
masyarakat ulrlul< mempercenat pembangunan khususnya transfer ilmu dan
pengetahuan, Juga untuk memberikan pengalaman bekerja sama dengan
mahasiswa dari berbagai disipiin ilmu serta menerapkan ilmunya di masyarakat
sekaligus belaiar dari masyarakat itu sendiri.
PA}. l12 Dasar-Dasar Agronomi 3(2-1)
Pengertian agronomi. Aspek dan ruang lingkup agronomi. Penggolongan tanaman.
Iklim, Lanah, persiapan dan pemilihan lahan, pengolahan lahan, perbanyakan
tanaman, kultur teknis lanaman, perlindungan tanaman, sistem usahatani, strategi
budidaya tanaman, dan pasca panen.

PAFl15 Pengantnr Ilmu Pertanian 212-Ol
Pengertian pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi dan sasaran usaha
pertanian, Pengertian ilmu pertanian. Faktor-faktor bukan tanaman, faktor
esensial, iklim, gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT), Pascapanen, dan
faktor sosial ekonomi pertanian, Perkembangan ilmu pertanian modern
pembangunan ekonomi dan pertanian serta peranan pertanian dalam pelestarian
Iingkungan,

PAFl21 Agribisnls dan Kewirausahaan 3(2'1)
Pengertian te*tang hubr-rngan agribisnis dan kewirausahaan, ciri-ciri seorang
wiriusaha, proses menjadi seorang wirausaha dan tantangan yang harus dihadapi
oleh seorang wirausahawan dalam agribisnis. Rencana usaha (bisnis plan\.

PAF123 Dasar-Dasar Ilmu Tanab 3(2'1)
Pemahaman tentang tanah, keragaman tanah, fungsi tanah baik untuk bangunan
fisik ataupun tempat menumbuhkan tanaman. Faktor-faktor petnbentuk tanah,
penjelasan mr:ngenai bahan induk, pengarLlh iklim, organisma, topografi dan waktu
dalam perkembangan tubuh tanah, Sifat fisik kimia dan biologi yang mempengaruhi
pernakaian tanah dan pengelolaan tanah, Sifat fisik yang berhubungan dengan

pertumiluhar: perakaran --anaman seperti sebaran partikel dan kedalaman tanah
baik kedalaman solum ataupun kedalaman efektif dan ketersediaan air, Sifat kimia
yang berhubungan dengan reaksi reaksi tanah, cadangan hara dan unsur hara
utama tanaman pertanian, Tatanama tanah, dan hubungan antara tatanama
dengan pemetaan tanah, Pemarrfaatan hasil pemetaan dan klasifikasi tanah dalam
hal pengelolaan tanah, seperti pengelolaan kesuburan dan pengelolaan terhadap
bahaya erosi, Pengaruh prilaku manusia terhadap perubahan sifat-sifat tanah,
pengaruh perubahan kualitas air hujan terhadap unsur terlarut dalam tanah dan
pengaruhnya terhadap kehidupan ekosistim air tawar,
PAF124 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 3(2-U
Pengertian dan konsep dasar mengenai perlindungan tanaman dalam rllang lingkup
pertanian, taksonomi, mc,rfologi, bioekologi hama, patogen dan gulma (organisme
pengganggu tanaman), serta berbagai dasar dan cara penanggulangannya.
PAF411 Magnug 2{p-2l.
Melakukan kerja praktek di instansi pemerintah, perusahaan atau lembaga yang
bergerak di bidang pertanian terkait bidang ilmu masing-masing yang telah dikelola
secara profesional atau yang memiliki manajemen profesional seperti instansi
pemerintah atau swasta, perusahaan perkebunan negara atau srrasta, koperasi
pertanian, kelompok tgni, gabungan kelompok tani, usaha mikro dan menengah
pertanian, serta unit terkait lainnya.

fAF421 $eminar Proporal Peuelitian UO,l)
Melakukan seminar terhadap proposal penelitian yang te lah ditulis untul<
menampung masukan-nasukan baik dari dosen rnaupun mahasiswa yang
diundang demi penyempurnaan proposal dan pelaksanaan penelitian.
PAtr.422 Seminar Hasil Penelltian UO-1)

Idelakukan seminar hasil penelitian (skripsi) yang telah ditulis dalam bentuk draft
I'ang telah dicliskusikan ?ersama dosen pembimbing untuk mendapatkan perspektif
dari pihak luar, 1'aitu Cc,sen dan mahasiswa, demi penyempurnaan draft skripsi
sebelum masuk ke tahap ujian komprehensif.

PAr423 Skripsi 4(0-4)
Skripsi adalah sebagai salah satn syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian
yang merLlpakan tugas akhir 1'ang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau survei
yang dilakukan oleh mahasisrva dengan bimbingan dari dosen pembimbing serta
diperrahankan di depan sidang panitia ujian sarjana.
PAf 125 Englleh for Special Purpose 3(3'O)
Mengembangkan tulisan berbahasa Inggris diantaranya prinsip-prinsip menulis
yang baik) merencanal<an tulisan dengan membuat rangka tulisan dengan metode
narasi, metocle contoh, rretode proses, nretode sebab-akibat, metode definisi.
PABl 1 1 Dasar-Dasar Manqiemen 2{2'O)
pengertian rnanajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai faktor produksi, fungsi
mariajemen (perencanaa,n, pengorganisasian, departemensi, pelaksanaan dan
p..,g^*utan), komunikasi rnanajemen, pengambilan keputusan, kepemimpinan,
motivasi, dan aplikasi manajemen,
.'!r

PABL12 Dasai-Dasar Penyutuhan dan Komunlkasi Pertantan 3(2'1)
Dasar-dasar penyuluhan, peranan penyuluhan pertanian dalam pembangunan,
lalsafah penyulu-han, prinsip belajar dan mengajar, proses adopsi, komunikai,
,lifusi, penggotongan adopteis, pendekatan dan meto.de,*organisasi penyuluhan,
pe11y.ttrfrarit^turt program pengembangan d.i Indonesia. Dasar-dasar komunikasi,
sejaraf, perkembangri ilr,,., kimunikisi, isu-isu komunikasi, kelompok teori
komunikasi, dasai-dasar pengembangan komunikasi, proses komunikasi,
komurriksi personal, komunikasi inteipersonal, komunikasi kelompok kecil,
komunikasi gender, komunikasi dalam pertanian.

PABI L3 Pongantar Agroindustri 2(2-O)
Konsep dasar agroindustri (tekrrologi, alat dan mesin industri pertanian),
kedudukan agroindustri dalam agribisnis, jenis-jenis agroindustri, perkernbangan
agroindustri, peranan teknologi dalam agroindustri, pengembangan IPTEK dalam
pembangunan nasional.

PABl14 Pongautar

Ihu

Ekonomi 212-Ol

Sistem harga. 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, Pengaw'asan harga, pembebasan pajak, dan beberapa masaiah
dalam pertanian. Ekonomi mal<ro: ekonorni secara keseluruhan. Hakikat dari arus
lingkungan, keseimbangan dalam arus lingkungan, keseimbangan dalam iinglcaran
pendapatan. Penentuan pendapatan dan multiplier beberapa peramaianr
berdasarkan teori sederhana,

PAB115 Sosiologi Pertanian 2(2-O)
Ruang lingkup sosiologi dan sosiologi pertanian meliputi: Konsep interaksi sosiai
dan proses sosial, potret ciesa dan masyarakat agraris, moral ekonomi petani,
kelembagaan sosial masyarakat dan pertanian, struktur pertanian, bentuk

organisasi pertanian, masalah sosial pertanian, sumberdaya lahan, serta
perubahan sosial masyarakal pertanian.

pAB121 Matematlka Agribisnts 3(3-0)
Konsep dan analisis matematika sebagai dasar dalam melakukan analisis pada
mata kuliah selanjutnya, Flirnpunan, himpunan bilangan nyata, hubungan, fungsi,
grafik fungsi, vektor, matriks, sistem persamaan linear, limit, turunan, turunan
parsial, maksimum minimum fungsi, integral, dan deret, ymg dilengkapi dengan
terapannya dalam bidang agribisnis.

PAB2Ll Akuutansi Agribisuis 3(2-1)

dan lingkuni,;rr"Inya, dasar-dasar prosedur pencatatan
pembukuan, teknik-teknik pencatettarn akuntansi dan pen)'usunan laporan
keuangan pada penrsahaan jasa, perusahan dagang serta perusahaan pabrik,
konsep biaya dalam produksi dan penentuan harga pokok proses, harga pokok
PengerLian akuntansi

pesanan, harga pokok produk utama, harga pokok sampingan.
Prasyarat: PAB 121 lvlatematika Agribisnis
PAB213 Kousep dan Etika Agribisnis Kerakrayatan 2(2'O)

Konsep dan Etika Agribisnis Kerakyatan memusatkan perhatian pada konsep
agribisnis kerakyatan dan elika terapan dalam sistem agribisnis kerakyatan.
Pertanyaan yang ingin dijawab meialui mata kuliah ini ialah: apa itu agribisnis
kerakyatan (konsep); nilai-nilai rnoralitas macam apa perlu bagi sistem dan usaha
agribisnis keralcyatan; serta tanggungjawab moral apa lmoral obligation ctnd
cleliberation) yang harus dipegang oleh para pelaku agribisnis

Mikro 3(2-1)
Teori konsumsi, teori produksi, teori biaya, organisasi pasar, keseimbangan umum
dan ekonomi kesejahteraan, dengan pendekatan gralis maupun persamaan
kalkulrs, Teoli konsumsi mempelajari tentang keseimbangan konsurnen yang
menggambu.litp perilaku konsumen terhadap perubahan harga, pendapatan dar.
faktJi lainnya, sehingga menghasilkan fungsi permintaan individu dan pasar
Dalam teori proauf,si dibahas tentang keseimbangan produsee dalam
pengalokasian plnggunaan input dan teori biaya sampai menurunkan penawaran
inaiilau dan pas"ilOrganisaii pasar menjelaskan keseimbangan berbagai model
clicirikan ol-eh .jumlah penjual dan pembeli, homogenitas barang dan
p^r"r yang
iaktor lainnya serta keseimbangan iangka pendek dan panjang. Pasar input
dihubungkan dengan berbagai model pasar. Keseimbangan umum dengan syarat
marjinalitas optimum Pareto dan kesejahteraan ekonomi,
Praiyarat, PAB114 Pengantar Ilmu Ekonomi
PAB21"2 Ekouoml

PAB214 Manqiomen Uaahatani 3(2-1)
Ruang lingkup manajemen usahatani, tipe, bentuk dan corak usahatani, metode
dan alat analisis untuk mengukur keragaman usahatani, pembukuan usahatani
dan perencanaan usahatani.
Prasyaratr PAB111 Dasar-dasar Manajemen; PAB114 Pengantar llmu Ekonomi

PAB215 Statistika Soeid Ekouomi 3(2-U
Metoda statistika dasar sebagai alat pengumpulan dan analisis data dalam bidang
sosial ekonomi. Teknik penarikan sampel, sebaran frekuensi, ulcuran pemusatan
data, ukuran penyebaran data, pendugaan parameter, pengujian hipotesis, analisis
ragarn, analisis regresi, analisis korelasi, dan analisis statistika nonparametrik,
yang dilengkapi dengan terapannya dalam bidang sosial ekonomi.
Prasyarat: PAB 121 Matematika Agribisnis
PAB216 Ehologi Manuela 3(2-1)
lnte

raksi manusia dengan lingkungan, konsep ekologi, konsep sistem

sosial

manusia, dan integrasi konsep ekologi dan sistem sosial manusia. llustrasi beragam
ekologi masyarakat desa, dan negara tetangga yang erat hubungan sejarah dengan
Indonesia, konsep adaptasi d,an seleksi berdasarkan telaah antroplogi disamping
azas biologi sebagai pendamping. Pembahasan evolusi sosial budaya secara umum.
Prasyarat : PAB 1 15 Sosiologi Pertanian
PAB218 ManaJemen dau Teknologi Agroindustri 3(2.1)
Prinsip-prinsip sistem,, manajemen dan teknik pengambilan keputusan dalam
agroindustri, sistem produksi manufaktur, studi kelayakan proyek agroindustri,
serta teknologi agroindustri (teknologi pasca panen, penanganan bahan pengawet,
pengolahan dan pengemasan).
Prasyarat : PAB 1 13 Pengantar Agroindustri
PAB217 Komunikasi Agribisnis 3(2. 1)
Pengetahuan dan keterampiian serta kemampuan individual daiam melakukan
komunikasi dalam dunia bisnis serta memberikan pemahamar yang jelas mengenai
situasi bisnis dalam kehidupan nyala dan memanfaatkan gaya menulis yang hidup
dan berkomunikasi antar budaya.
Prasyarat: PAB 1 l2 Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
PAB219 Perbankan dan Pembiayaan Mikro 3{2.U
Pengertian lembaga keuangan dan perbankan, jenis-jenis bank, .|enis-jenis produk
batrk, aktivitas bank, jenis kredit dan prosedurnya, pengertian dan ruang lingkup
bank syariah dan perbandingan bank syariah dengan bank konvensional,
Prasyarat: PAB21 I Akuntansi Agribisnis
PA8231 Psikologl Soeial 3(2-1.)
Keterkaitan antara manusia sebagai individu dan lingkungan sosialnyar; 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 mempengarLlhi pola hubungan dan
struktur sosial dalam masyarakat.
fuasyarat'. PAB 1 15 Sosiologi Pertanian

PAB222 Ekommi Manajerial 3(2-11
Ruang lingkup ekonomi manajerial, analisis permintaan dan penawaran, konsumsi,
produksi, biaya dan struktur pasar, serta aplikasinya dalam pengambilan
keputusan manajerial.
Prasgarat: PABI I1 Dasar-Dasar Manajemen

PAB223 Kowlrausahaan Soeial 3(2-1)
Pengetahuan dan pemahaman tentang proses inovasi; kewiraueahaan sebagai
proses inovasi; sinergi dan keterpaduan dari aspek teknologi, ekonomi dan
manajemen, kultural dan sosial dalam keberhasilan kewirausahaan baru; dan
strategi penumbuhan kewirausahaan.
hasyarat: PAF12 1 Agribisnis dan Kewirausahaan
PAB221 Ekonoml Makro 3(2-l)
Penghitungan pendapatan nasional, model pendapatan nasional, konsumsi, saufng
clan investasi, pajak dan subsidi, ekspor dan impor, analisis multiplier, kebijakan
fiskal dan moneter, model IS-LM (Inuestment Sauing, Liryid-Money), permintaan dan
penawaran agregat, inflasi dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi,
PAB224 Manqiomeu Operaoioual Agribionis 3(2-1)
Menganalisis fungsi dan sistem produksi, perencanaan pengembangan produk,
perencanaan proses produksi,
perencanaan fasiliras produksi,
perencarlaan'knpasitas produksi dan pengawasan sistem produksi dan manajemen
rantai pasok.
Prasyarat: PABI 1 1 Dasar-Dasar Manajemen
PAB225 Pemasaran Agrlblsnis 3{2. 1)
Konsep pemasaran agribisnis, lingkungan pemasaran, bentuk-bentuk lembaga dan
saluran pemasaran. Segmentasi pasar, penentuan pasar sasaran, bauran
pema$aran (produk, harga, saluran, prornosi) dan strategi pemasaran.
Prasyarat: PAB111 Dasar-Dasar Manajemen; PAB114 Pengantar IImu Ekonomi
PAB227 Pengorganlsasian dan Pengembangan Masyarakat 2(2-Ol

dan teori yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat. Fokus utama diskusi dalam matakuliah ini adalah
pengorganisasian kelompok petani skala kecil di wilayah pedesaan.
Prasyarat: PABI 15 Sosiologi Pertanian

Pendekalan

LIi226 Pengembanga,n Wilayab Agribisnis 212-Ol
Konsep teori pembangunan, pengertian wilayah dan konsep pengembangan
wilayah, pengenalan model-model pengembangan wilayah berbasis kawasan dan
agribisnis, aplikasi teori ekonomi wilayah dalam membangun kawasan agribisnis,
P

dan evaluasi program/model pengembangan kawasan dan agribisnis.
PAB228 Dlnamlka Pombangunan Desa 3(2-U

Arti pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat,

pemerataan,
pendekatan manusiar,vi dalam pendidikan dan penln:luhan serta masukan teknologi
baru, peran serta masyarakat; hambatan pembngunan di tingkat lokal dan di
tingkat badan pembina; serta peluang dan pemanfaatan konflik dalam
pembangunan,
Prasgarat: PABl 15 Sosiologi Pertanian
PAB,229 Dkonomi Regional zp'Al
Pengetahuan dasar tentarrg teori ekonomi regional yang merupakan

inti dari ilmu
teori lokasi
region,
konsep
regional,
ekonomi
ekonomi regional. Pengertian ilmu

meliputi liast cosl theory, market arel theory dan bid-rent theory, teori
pertumbuhano regional, pemerataan pembangunan antar wilayah, pusat
pertumbuhan lan kebijal<an pembangunan regional, analisis empiris dan formulasi
kebijakan pengaturan lokasi oleh pemerintah.
praiyarat:-PABl14 Pqngantar Ilmu Ekonomi; PAB221 Ekonomi Makro; PAB212
Ekonomi Mikro
PAB241 Ekouoml $umberdaya Alam dau Lingkungen 3(2'U
pengklarifikasian sumberdaya alam dan kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya
alari yang berkelanjutan, mencangkup pembahasan peranan sumberdaya alam
dalam pembangunan, klasifikasi sumberdaya alarn, pemahanan mengenai
konservasi, deplesi dan persedian sumberdaya

PAB342 ICT dan Multlmedta 3{2-1}

Pengenalan hardware dan software khususnya yang terkai! dengn bidang
pertanian, jaringan komputer dan internet, ICT dan multimedia untuk usaha,
penyuluhan dan komunikasi agribisnis,
PAB243 Komunikasl Organlsasl 2(2.0)

Karakter organisasi dan komunikasi yang digunakannya baik internal maupun
eksternal. Struktur organisasi, dalam hubungan dengan peran posisi-posisi dalam
organisasi dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam organisasi, Maksud
beikomunkasi, bentuk, arah, proses, dan teknik-teknik berkomunikasi, 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 dalam persentasi dan negosiasi dalam
hubungan internal (antar posisi dalam organisasi) dan eksternal (antar organisasi
dengan masyarakat luas),
Prasgarat: PAB112 Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
PAB244 ManqJemeu Risiko Agribleula 3(2'U
Konsep risiko dan manajemen risiko terutama pada agribisnis yang terbagi dalam
tiga bagian utama yakni analisis risiko, pengukuran risiko, dan penanganan risiko'
hasgarat: PAB121 Matematika Agribisnis; PAB215 Statistika Sosial Ekonomi

}lT222'feknologl Produksi Tauamau HortikulturaUtama 8(2' 1 )
Arti dan makna tujuan mempelajari Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura,
Lingkungan tumbuh tanaman hortikultura, Teknologi budidaya tanaman sayLlran:
P

Uuaidaya perkarangan, budidaya sayuran komersil, budidaya agribisnis, budidaya
sayuran olafran dan agroindustri, budidaya rumah kaca, Nilai gizi, tanah dan
pengolahan tanah, penanaman biji saJruran, pengendalian hama penyakit tanaman
ipestisida, insektisida, fungisida, jenis hama dan penyakit tanaman hortikultura).
iieberapa komoditas sayuran, daun, batang, sayuran buah,_ sayuran umbi).
Teknologi Produksi Tanaman hias, Penyimpanan Produkei Hortikultura.
hasgarat : PAF1 12 Dasar-dasar Agronomi

PAT223 Toknologi Produksi Tauaman Pangan Utama 3(2'1)
Asal-usul tanamin pangan utama, arti ekonomi, syarat-syarat tumbuh, botani,
morfologi, lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan (tanah dan iklim),
berbaga'i' stadla pErtumbuhan, kultur teknis (pengalahan tanah, persemaian,
penanamurr, p.*rrpukan, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit dan
pemallenan serta penanganan pasca panen) meliputi tanaman padi, jagung,
sorghum, kacang hijau, kedelai dan ubi kayu'
Prasyarat : PAFI 12 Dasar-dasar Agronomi

pAT22* Toknologl Produksi Tanaman Perkebunan utama 3(2'1)
a*^f u."L dan bolani komoditas tanaman perkebunan penting, Teknologi budidaya
meliputi
tanaman perkebunan utarna, seperti keiapa sawit, kelapa dan karet
pemeliharaan'
lahan,
penyiapan
lahan,
ekologi, uait< it lim, tanah dan keiesuaian
pengembangan
panen dan pasca panen Serta manajemen, Pemasaran dan prospek
ke depan secara regional dan nasional'
Prasyarat : PAS 1 12 Dasar-dasar Agronomi

PABSI 1 Anallsls Kelayakan Agribisnia 3(2-1)
proyek
penge rtiarn, *u"g-ii"[mp ut itisis kelayakan agribisnis, metode analisis
dan
cost
pertanian, *oniiinng*euiluation, nilai uung menurut waktu, identifikasi investasi
benefit, shadow pirce, replacement .rJt, saluage .ualue, kriteria
berdlsarkan B/C Ritio, NPV;dan IRR serta analisis sensivitas"
Agribisnis
Prasyarat: pnet 1+ Pengantar Ilmu Ekonomi;PAB121 Matematika

PAB312 Dasar-Dasar Ekonometrika 3(2'1)
Jenis dan pengukuran data, metode-metode analisis empiris atau lruantitatif dan
aplikasinya yaig digunakan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, Tentang model-

model fruU,ingan iariabel sosial ekinomi dengan menggunakan basis ilmu
statistika dan matematika, Model regresi sederhana, model regresi berganda,
penyimpangan asumsi klasik, dan dumrny variabel.
Prasyaiatr paBtZl Matematika Agribisnis; PAB215 Statistika Sosial Ekonomi

Berkeladutan 212'Ol
pertanian
dan pembangunan pertanian berkelanjutan;
Hakekat pembangunan
posisi pembangunan pertanian dalam pembangunan nasional; teori, model, dan
Itrategi pembangunan pertanian; pendekatan agribisnis dalam pembangunan
pertanian; paradoks pembarrgunan pertanian dan peran pemerintah dalam

PAB3 13 Pombangunan Pertanian

pembangunan pertanian.
bru"yu.it' PAB114 Pengantar llmu Ekonomi; PAF115 Pengantar Ilmu Pertanian

PABSl4 Rlset Operasi Agribisnis 3{2'U
Konsep dan teknik optirnalisasi melalui pemodelan dan penyelesaian masalah
optimalisasi baik dengan prendekatan analitis maupun numerik. Materi yang
diberikan meliputi program linier, masalah transportasi, masalah penugasan,
masalah pohon perentarrg, rute terpendek, aliran maksimum, dan manajemen
proyek dengar teknik PERT-CPM, yang dilengkapi dengan terapannya dalam bidang
agribisnis,
Prasg arat:PAB

I2

1 Matema tika Agribisnis

PAB315 Sistem Perencanaan dau Pengeudaliau Manqfetnen Agrlbiunls 3(2-1)
I(onsep keterpaduan sistern manajemen agribisnis, yang mengintegrasikan sistem
perencanaan, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam agribisnis, dan sistem
pengendalian dalam strategi, organisasi, operasional, keuangan, pemasaran,
sumberdaya mar:usia dan sistem informasi.
Prasyarat: PAB211 Akuntansi Agribisnis; PAB224 Manajemen Operasional
Agribisnis
PAB316 Sistem Informasi Manajemeu Agrlbisnis 3(2-1|

Pengertian umum sistem informasi maajemen agribisnis, permodelan sistem
agribisnis, sistem pendukung keputusan untuk pengambilan keputusan bagi
pelaku usaha dan pembuatan kebijakan agribisnis,
Prasyarat:PAB

11

1 Dasar-Dasar Manajemen

PAB318 Kelombagaan dan Kepemimpinan Agrlblenls 2(2'Ol
Konsep dasar kelembagaan sosial yang ditinjau dari sisi proses pertumb,rh?l
kelembagaan sosial, ciri-ciri umum kelembagaan sosial dan lembaga-lembaga sosial
di desa, serta memahami konsep-konsep dalam kapital sosial dan menganalisis
pokok permasalahan kapital sosial dan mengidentifikasi kapital sosial berdasarkan
kasus-kasus pembangunan pertanian.
Prasyarat: Pp.b111 Dasar-Dasar Manajemen; PABI i5 Sosiologi Pertanian
PAB319 ManaJemen $umberdaya Manuoia 3(3'O)
Menganalisis iungsi organisasi dalam mencapai sasarannya dan memfokuskan
padi organisasi alribisriis. Desain internal organisasi, bagaimana ia dibangun dan
sJsuai dengan lingkungannya dan kebutuhan anggota yang

iitcernuingkanr

bersangkutan.
Prasgarat: PAB 1 I lDasar-Dasar Manajemen

pAB345 Perencanaan Peugembaugan wilayah Agribisnie 3(2'U
fingetafruan dasar tentanf reori pirencanaan; konsep Perencanaan pembangunan
dan perencanaan wilayah; posisi perencanaan kawasan berbasis agribisnis dalam
perencanaan witayah/daeiah; *i.t.*, proses' prosedur, serta pendekatan
perencanaan wilaiah dalam konteks desentralisasi; dan menyusun dokumen
perencanaan wilayah datl kawasan agribisnis'
'Pr
asy arat: P A8226 Pengemban gan W ilayah A gribisn is

PAB331 Strategl Pemberdayaan Masyarakat 2(2-O)
Tahapan dan proses pengorganisasian masyarakat, model pengorganisasian dan

pemberdayaan masyarakat, metode dan langkah-langkah pemberdayaan,
partisipasi, pengembangan masyarakat sebagai proses penrbahan sosial,
meningkatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah masyarakat desa, foctts
group disarssioru [FGD), PRA dan model-model pemberdayaan masyarakat
Prosy arat: PAB22 6 Pengantar Pengembangan Masyarakat

PAB333 Porilaku Konsumen 2{2-O}
Konsep perilaku konsumen, alat

ukur dan analisis perilaku konsumen, dan
bagaimana menganalisis perilaku konsumen dalam hubungan dengan

perkembangan perusahaan,
Prasyarat: PAB2 25 Pemasaran Agribisnis

PAB321 Manqiomon Keuangan Agribisuis 3(2-1)
Hubungan antara investasi, pembelajaran, kebijakan deviden terhadap tujuan
perusahaan agribisnis, pemahaman tentang berbagai teknik analisis di dalam
penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan manajemen keuangan,
meliputi konsep-konsep dasar manajernen keuangan dan manajemen akuntansi,
resiko, proses penilaian, teknik-reknik khusus dalam pengambilan keputusan
untuk memaksimumkan nilai investasi penisahaan.
Prasyarat: PAB 1 1 1 Dasar-Dasar Manajemen
PAB322 Manqjemen Strategi Agribisnts 2(2-O)
Konsep dasar manajemen strategi agribisnis, langkah-langkah penyusunan visi,
misi dan tujuan hingga pemilihan strategi perusahaan dalam rangka mencapai
lujuan dan memberianjutkan aktivitas suatu agribisnis.
PAB323 Metode Penelltian Sosial Ekonoml 3{2.U
Penguasaan aspek teknis peneiitian 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,
Prasy arat: PAB I 2 I Matematika Agribisnis ; PAB2 1 5 Statistik Sosial Ekonomi
PAB324 Pordagaugan Agriblsnls Internasional 2(2-O)
Konsep perdagangan agribisnis, teori perdagangan (klasik dan modern), evaluasi
keuntungan-keuntungan dari perdagangan, model-model perdagangan
internasional, pendekatan daiarn perdagangan, proteksi, tarif dan analisis
pe rturnbuhan e konomi dan pe rdagan gan agribisnis internasional.
Prasyarat: PAB 1 14 Pe ngantar Ilmu Ekonomi

pAB325 Praksls Agrlbisnia Kerakyatan 3(3'O)

Proses, pendekatan dan strategi mengenai bagaimana konsep agribisnis
kerakyatan diwujudkan pada berbagai bidang di berbagai negara saat ini sebagai
str-rdi kasus. Ivlengkontraskan bisnis konvensional dan bisnis berazas kerakyatan
termasuk dalam hal kriteria kebenaran dalam berbisnis.
Prasgarat: PAB221 Ekonomi Makro; PAB?L2 Ekonomi Mikro, PhB223
i(ewirausahaan Sosial
-;!r

PAB326 $lstem Portanian Terpadu 3(2'1)
Pengertian sistem pertanian terpadu, keuntungannya' manfaatnya, serta model*od'*t sistem pertanian terpadu, dan contoh sistem pertanian terpadu.
Prasyarat: pAi't 12 Dasar-dasar Agronomi; PAB214 Manajemen Usaha Tani

PAB328 Geudor dan Pembangunan Agrlbleuio 2(?'O)

Tinjauan sosiologi gender lerhadap pembangunan dan perubahan

sosial,
gender,
konsep
yang
mendasari
memahami konsef g.r,der dan teori-teori feminisme
dalam berbagai bidang kehidupan dan penelitian
menganalisis damfak gender
penelitian gender dalam

terkiit gcnder dan menganalisis kasus-kasus
pengembangan agribisnis.
Prasyaraf PABi 15 Sosiologi Pertanian

PAB329 Kelombagaan Sumberdaya Alr dan Lahan 3(2-1)
Kelembagaan formal (UU/PP/Perda) dan kelembagaan lokal mengenai pemanfaatan
sumberdaya air dan lahan,

pAB341 Koperaei dan Kelembagaan Ekonoml Kerakyatan 3(2-1)
Makna koperasi dan perbedaannya dengan organisasi ekonomi yang lain; posisi
koperasi aaUm sistem perekonomian yang ada; berbagai teori dan pemikiran
mengenai koperasi dan penerapannya di Indonesia.
Prasy arat:'PAB 1 1 5 Sosiologi Pertanian
PAB342 Manqiemea Organlsasl $osial dan Kemaeyarakatan'3(2'1)
Organisasi sosial kemasyarakatan; menganalisis penerapan manajemennya dalam
menjalalkan peran penting dalam pembangunan pertanian dan pedesaan;
menganalisis keberadaan dan peran LSM dalarn masyarakat
PAB343 MannJemen Pelatihan 3(2-1)
Defenisi dn turjuan pendidikan orang dewsa (POD), filosofi prinsip POD, penetapan
dan pengembangan program POD, konsep sistem pelatihan dan manajemen
pelatifian, iclentifrkasi kebutuhan pelatihan, model pelatihan dengan pendekatan
icesenjangan kinerja, analisis jabatan, prosedur penentuan kesenjangan kinerja,
pepentuan tujuan pelatihan. Prosedur evaluasi pelatihan, merancang pelatihan,
melaksanakan pelatihan,
Prasyarat'. PAB I 12 Dasar-Dasar Penyuluhan dan l(omunikasi Pertanian
PAB344 Peramalan Bisnis 3t2'1)
Konsep dan teknik peramalan yang umum digunakan dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan bisnis baik melalui pendekatan kuantitatif maupun
kualitatif. Model peramalan mencakup deret berkala, rata-rata bergerak, trend,
pemulusan, dekomposisi, arima, sarima, mode dengan volatilitas, model kausal,
dan metode peramalan kualitatif, serta terapannya dalam bidang agribisnis.
prasyarat: pin12i Matematika Agribisnis; PAB215 Statistika Sosial Ekonomi
PAB34? Polittk Portaniau dan Kedaulatnn Pangan 212'Ol
pertanian dan kedaulatan pangan. Kriteria kebenaran
Konsep politik kebijakan
-kebijakan,
dan kasus-kasus kebijakan pertanian dan upaya
kebijairan, analisis
menuju kedaulatan" Pangan'
pras[arat: pAB114'Perigantar IImu Ekonomi; PAB221 Ekonomi Makro; PAB2L?
Ekonomi Mikro

Masyarakat 3(2'U
pAB327 Evaluasi Program Peurberdayaan
-pembangUnan
pemberdayaan masyarakat
program
Bagaimana mengevaluasi
konsep pendekatan
yTtu
dengan
deigan melibatkin partisiiasi masyarakar
evaluasi'
model-model
purffuipatif dAp konvlnsionll; kor,*.i A*n teori evaluasi,
jenis-jinis evaiuasi serta instrumen evaluasi'
pAB318 Kelembagaan dan Kepenrimpinan Agribisnia 212'ol
proses pertumbuhan
Konsep dasar kelembagaein sosial yang ditinjau dari sisi
sosial
lembaga-lembaga
kelembagaan sosial, cirilciri umum fltemUagaan sosial dan
menganalisis
dan
sosial
cli desa, serta memahami konsep-konsep [alam .kapital
sosial berdasarkan
pokok p.r*ur"l"han kapital sosial dan mengidentifikasi kapital
i.atus-i asus pembangunan pertanian'
prasyarat: PABt 11 Disar-Dasar Manajemen; PAB115 Sosiologi Pertanian

PAB334 Perubahrn Sosial dan Budaya Pertauian 3(2'1|
pembangunan, teori utama perubahan.sosial, dimensiTinjauan sosiologis terhadap
'gerak
dan proses perubahan sosial; menganalisis
serta
dimensi, pola-p'ola
perubahan kebudayaan; mddernisasi din globalisasi, serta dampak perubahan
losial dalam proses pembangr.lnan pertanian dan pedesaan.
Prasyarat: PABl 15 Sosiologi Pertanian
PAB4 I 1 Ponyuau-uan Rencaua Bienis/ Pe mbanguuan 3(O'3|

praktek umum menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah
ai#tajari mahasiswa dari berbagai mata kuliah yang sudah diambil hingga
Semester VI. Setiap mahasiswa biJa memilih untuk membuat perencanaan bisnis
sosial, atau p.t.r."ut aut pemberdayaan masyarakat agribisnis (desa/ kota),

Tugas

ini aialah

perencanaan pengembangan wilayah agribisnis.

di.Padang
ITAS ANDALAS,(
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