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BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Prodi
Sejarah mengenai Prodi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahidiyah (Uniwa)
Kediri dimulai dari inisiatif Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo untuk
mendirikan Universitas. Proses pendirian Universitas Wahidiyah adalah merupakan alih status dari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wahidiyah. Melalui berbagai proses sehingga terbitlah legalitas
Uniwa yakni SK Mendikbud RI Nomor 608/E/O/2014 pada tanggal 17 Oktober2014. Lima Fakultas
yang bernaung dibawah nama besar Uniwa antara lain Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Program studi
Agribisnis adalah salah satu prodi yang ada di Fakultas Pertanian.

B. Visi dan Misi Prodi S1 Agribisnis
Visi :
Terwujudnya Program Studi Agribisnis yang unggul dalam menghasilkan tenaga terampil di
bidang manajemen dan bisnis pertanian berlandaskan nilai-nilai Wahidiyah bertaraf nasional pada
tahun 2025.

Misi :
1. Membangun kekuatan moral dan kesadaran kepada Allah SWT wa Rasulihi SAW wa Ghautsu
Hadaz zaman RA, serta himmah yang kuat dalam pelaksanaan manajemen dan bisnis pertanian
berlandaskan nilai-nilai Wahidiyah;
2. Menyelengarakan pendidikan dan pengajaran bidang manajemen dan bisnis pertanian yang
profesional serta akuntabel dalam memenuhi tuntutan stakeholder;
3. Melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan issu ketahanan pangan dan manajemen
pertanian berbasis sumberdaya lokal;
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada pengembangan manajemen
pertanian yang berkelanjutan;
5. Mengembangkan kerjasamadengan berbagai instansi, baik lokal maupun nasional dibidang
manajemen dan bisnis pertanian berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal.

C. Tujuan
1. Terwujudnya kekuatan moral dan kesadaran kepada Allahwa Rosulihi SAW wa Ghoutsu
Hadzaz Zaman RA serta himmah yang kuat dalam pelaksanaan manajemen dan bisnis
pertanian berlandaskan nilai-nilai Wahidiyah;
2. Terwujudnya Program Studi S1 Agribisnis yang Profesional serta akuntabel dalam pengelolaan
Sumber Daya Manusia sehingga mencetak intelektual yang terampil dalam meningkatkan daya
saing dan nilai tambah sumberdaya lokal;
3. Terlaksananya penelitian yang berkenaan dengan issu ketahanan pangan dan manajemen
pertanian berbasis sumberdaya lokal;
4. Terlaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada pengembangan manajemen
pertanian yang berkelanjutan;
5. Terjalinnya kerjasamadengan berbagai instansi, baik lokal maupun nasional dibidang
manajemen dan bisnis pertanian berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal.

D. Sasaran
1. Peningkatan kualitas pendidikan dalam hal ini meliputi peningkatan standar kegiatan
perkuliahan, sarana dan prasarana pendukung perkuliahan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dalam hal ini belum diterapkannya hasil
penelitian dalam masyarakat dan kurangnya publikasi nasional karya ilmiah tenaga pendidik;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
5. Peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi.

E. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Prodi S1 Agribisnis sebagaimana dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Prodi S1 Agribissnis
Fakultas Pertanian Universitas Wahidiyah Kediri
GJM

Dekan Fakultas Pertanian
WD I

WD II

WD III

UJM

Kaprodi S1 Agribisnis

Kepala
Laboratorium
Agribisnis

Kepala Green House &
Kebun Percobaan
Agribisnis

Dewan Dosen

Mahasiswa

Catatan :
Garis koordinasi :
Garis perintah

:

F. Personalia dan Tenaga Kependidikan
Dekan

: Nining Nadhiroh, SP

BAAK Fakultas

: Condro Eko Prastiyo, SE

Kaprodi Agroteknologi : Agus Kholiq, S.Ag., M.Agr.
Kaprodi Agribisnis

: Dian Regina Puspitasari, SP

SENAT
FAKULTAS

Sekretaris Prodi S1
Agribisnis

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

A. Kurikulum
Kurikulum merupakan serangkaian program dalam upya untuk mengahasilkan lulusan,
dimana program yang ada diharapkan dapat menjamin lulusan yang memiliki kualifikasi yang
setara dengan kualifikasi dalam KKNI. Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia sebagai peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, dan Undang-undang nomor 12 tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka prodi Agribisnis terdorong untuk menyesuaikan diri dengan
ketentuan tersebut.
Prodi Agribisnis sebagai suatu prodi penghasil sumber daya manusia terdidik perlu kiranya
mengukur lulusan, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi setara dengan kompetensi
yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI, yaitu level 6. Dengan telah terbitnya
Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusn capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu
Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian
pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyusunan kurikulum prodi Agribisnis disusun
berdasarkan kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti). Rancangan secara garis besar
kurikulum prodi Agribisnis terdiri dari empat unsur, yaitu capaian pembelajaran, bahan kajian yang
harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

Kompetensi
a. Kompetensi Utama Lulusan
1) Mampu menerapkan ajaran Wahidiyah dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di
bidang sosial ekonomi pertanian yang berkarakter Wahidiyah.
2) Mampu menerapkan ilmu manajemen pertanian saat terjun ke dunia kerja baik kerja pada
perusahaan ataupun berwirausaha. Tujuannya adalah mahasiswa tidak bermental pegawai
tapi juga bermental pengusaha di bidang agribisnis.
3) Mampu menerapkan dan menyebarluaskanpengetahuan di bidang pengembangan sosial
ekonomi pertanian melalui penanganan pasca panen.Bahan baku produksi hingga menjadi
hasil produksi dikelola berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan baik secara modern
maupun yang mengangkat kearifan lokal.

4) Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi sistem ekonomi
pertanian secara efektif dan produktif, dan mampu mengaktualisasikan potensi diri untuk
bekerja sama dalam tim yang multi disiplin.
5) Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha inovatif bidang ekonomi
pertanian berkelanjutan dan mampu berkomunikasi, menjalin kerja sama secara efektif
dengan mengikuti etika bisnis.
6) Mampu belajar sepanjang hayat, dan mampu berpikir analitik untuk mengidentifikasi,
merumuskan masalah dan akar masalah serta mengambil prakarsa untuk mencari solusi
berbasis ilmiah dalam sistem pengembangan sosial ekonomi pertanian berkelanjutan.

b. Kompetensi Pendukung Lulusan
Dalam mendukung kompetensi utama lulusan, prodi Agribisnis mengembangkan kompetensi
pendukung lulusan sebagai berikut :
1) Menerapkan ajaran Wahidiyah dalam kehidupan akademik.
2) Ketrampilan merancang dan melakukan eksperimen/penelitian dalam bidang sosial dan
ekonomi pertanian, dan melaporkan hasilnya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.
3) Ketrampilan penggunaan TI baik untuk keperluan penyelesaian masalah pertanian maupun
untuk komunikasi dan akses internet.
4) Ketrampilan berkomunikasi dalam bahasa lisan dan tertulis baik.
5) Mampu bekerja secara mandiri maupun bekerja bersama dalam kerja kelompok (team
work).
6) Memiliki sikap ilmiah (jujur, terbuka, toleran, skeptis, optimis, kreatif dan inovatif),
disiplin dalam bekerja dan dalam setiap kegiatan.

c. Kompetensi Lainnya / Pilihan Lulusan
Kompetensi lainya yang dikembangkan oleh prodi Agribisnis adalah :
1) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
2) Menjunjung tinggi norma, tata-nilai, moral, agama, etika umum dan etika profesi.
3) Memiliki perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dan alam sekitarnya.
Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada
Kepmendiknas No. 045/2002.

Struktur Kurikulum
Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : 144 sks yang tersusun sebagai berikut:
Jenis Mata Kuliah

SKS

Keterangan

(1)

(2)

(3)

Mata Kuliah Wajib

122

Mata Kuliah Pilihan

22

Jumlah Total

144

Struktur Kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester:

No

Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

(1)

(2)

(3)

SKS Tatap Muka Praktik
(4)

1

MPK

54,201,101 Pendidikan Kewahidiyahan I

1

1

0

2

MPK

54,201,102 Pend. Agama Islam

2

2

0

3

MPK

54,201,103 Bahasa Indonesia

3

2

0

4

MKK

54,201,104 Matematika

2

2

0

MPK

54,201,105 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan

3

2

0

MKK

54,201,106 Pengantar Ilmu Ekonomi

3

2

1

7

MPK

54,201,107 Bahasa Inggris

2

2

0

8

MKK

54,201,108 Dasar-dasar Agronomi

3

2

1

9

MBB

54,201,109 Ilmu Sosial Budaya Dasar

2

2

0

19

17

2

5
6

I

JUMLAH SKS
10
11
12

II

MPK

54,201,201 Pendidikan Kewahidiyahan II

1

1

0

MKK

54,201,202 Biologi Umum

3

2

1

MKK

54,201,203 Pengantar Ilmu Pertanian

2

2

0

Prasyarat

13

MKB

54,201,204 Statistika

3

2

1

14

MKB

54,201,205 Dasar- Dasar Komputer

2

2

0

15

MKK

54,201,206 Dasar - Dasar Manajemen

2

2

0

16

MKB

54,201,207 Agroklimatologi

3

2

1

17

MKB

54,201,208 Filsafat Ilmu Pertanian

2

2

0

18

15

3

JUMLAH SKS
18

MPK

54,201,301 Pendidikan Kewahidiyahan III

1

1

0

19

MKK

54,201,302 Ekologi Manusia

2

2

0

20

MKK

54,201,303 Nutrisi Tanaman

3

2

1

MKB

54,201,304 Teori Ekonomi Mikro

3

2

1

22

MKK

54,201,305 Dasar-dasar Akuntansi

3

2

1

23

MKK

54,201,306 Fisiologi Tumbuhan

3

2

1

24

MKK

54,201,307 Dasar Ilmu Tanah

3

2

1

JUMLAH SKS

18

13

5

1

1

0

21

25

III

IV

MPK

54,201,401 Pendidikan Kewahidiyahan IV

MKK
54.201.104

MPK
54.201.201

MPK
54.201.301

26

MKK

27
MKB

54,201,402 Sosiologi Pertanian
54,201,403

3

Teori Ekonomi Makro

3

2
2

1
1

54.201.304

28

MKB

54,201,404 Manajemen Agribisnis

3

2

1

29

MKB

54,201,405 Perilaku Konsumen

3

2

1

30

MKB

54,201,407 Metodologi Penelitian

3

2

1

31

MKK

54,201,408

3

2

1

19

13

6

Dasar Komunikasi dan Penyuluhan
Pertanian
PILIHAN
JUMLAH SKS

32

MKK

54,201,501 Etika Bisnis

2

2

0

33

MKB

54,201,503 Ekonomi Produksi

3

2

1

34

MPB

54,201,504 Pemasaran Hasil Pertanian

3

2

1

MKB

54,201,505 Penyuluhan Pertanian

3

2

1

MPB

54,201,508 PKL

2

2

0

13

10

3

3

2

1

35

V

36

PILIHAN
JUMLAH SKS
37

VI

MKB

54,201,601 Dasar2 Perlind. Tanaman

MKB

38

MKB

54,201,602 Karya Ilmiah

2

2

0

39

MKB

54,201,604 Manajemen Manajerial

3

2

1

40

MPB

54,201,606 Kewirausahaan

2

2

0

41

MKB

54,201,608 Ekonomi Pembangunan Pertanian

3

2

1

13

10

3

PILIHAN
JUMLAH SKS
42

MKK

54,201,701 Statistik Non-Parametik

3

2

1

43

MKB

54,201,703 Evaluasi Proyek Pertanian

2

2

0

44

MKB

54,201,704 Tataniaga Pertanian

3

2

1

MKB

54,201,706 Manajemen Keuangan

3

2

1

MPB

54,201,708 Kuliah Kerja Nyata

2

2

0

13

10

3

45

VII

46

PILIHAN
JUMLAH SKS
47
48
49

VIII

MKB

54,201,801 Pertanian Berlanjut

3

2

1

MKB

54,201,802 SKRIPSI

6

0

6

MKB

54,201,803 SEMINAR

1

0

1

10

2

8

JUMLAH SKS
JUMLAH SKS

122

≥ 120 sks

Mata kuliah Pilihan :
Semester

Kode MK

Nama MK (pilihan)

(1)

(2)

(3)
Usahatani

MKB
54,201,406
IV

V

Praktik

(4)

(5)

(6)

3

2

1

3

2

1

3

2

3

2

3

2

2

2

PKL

2

2

Keamanan Pangan

2

2

Gizi dan Pangan

2

2

3

2

Ekonomi Sumber Daya

2

2

Mekanisasi Pertanian

3

Budidaya Tanaman

54,201,409

Tahunan

MKB

Budidaya Tanaman

54,201,410

Semusim

MKB

Manj. Informasi &

54,201,502

Komunikasi

MKB

Pupuk dan Teknologi

54,201,506

Pemupukan

MKB

Manj.Perusahaan

54,201,507

Pertanian

54,201,508
MKK
54,201,509
MKK
54,201,510
MKB

Rancangan Usaha

54,201,603

Agribisnis

MKB
54,201,605
VI

Perkuliahan

MKB

MPB

MKK
54,201,607
MBB

Pendidikan Orang

54,201,609

Dewasa

MKB
54,201,610

Bobot

Hidroponik

sks

2

3

MPB

Proses Perubahan Sosial

2

Ilmu Koperasi

3

Teknologi Hasil Pertanian

2

54,201,702
MKB

VII

54,201,705
MKB
54,201,707

JUMLAH

2

0

41

B. Pelaksanaan Kurikulum
Nilai Kredit
1. Nilai satuan kredit semester untuk perkuliahan
Untuk perkuliahan, nilai satuan kredit semester ditentukan berdasarkan atasa beban
kegiatan yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan per minggu.
a. Untuk Mahasiswa
1) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen misalnya dalam bentuk
perkuliahan.
2) 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak
terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk membuat
pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
3) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus
dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan, atau
tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku
referensi.
b. Untuk Dosen
1) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
2) 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
3) 60 menit pengembangan materi perkuliahan.

2. Nilai kredit semester untuk praktikum, penelitian, kerja lapangan dan sejenisnya
a. Nilai satuan kredit semester untuk praktikum di Laboratorium : satu kredit
semester adalah beban tugas di Laboratorium sebanyak 170 menit per minggu
selama satu semester

b. Nilai satuan kredit semester untuk Kerja Lapangan : satu kredit semester adalah
beban tugas di lapangan sebanyak 4 jam perminggu selama satu semester
c. Bilai satuan kredit semester untuk penelitian dan penyusunan Skripsi : satu kredit
semester adalah beban tugas penelitian atau penulisan sebanyak 3 sampai 4 jam
sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Beban Studi satu semester dan Kumulatif Program S1 Agribisnis
Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu
kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam sehari
selama 6 hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja
bekerja pada siang hari tetapi juga malam hari. Jika dianggap seorang mahasiswa normal
bekerja 6-8 jam pada siang hari dan 2 jam pada malam hari selama 6 hari berturut-turut, maka
seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar 8-10 jam sehari atau sekitar 48-60
jam seminggu.
Oleh karena itu satu satuan kredit semester setara dengan 3 jam kerja per minggu,
maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16-20 satuan kredit
semester. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu adanya perhatian terhadap
kemampuan tiap individu. Kemampuan individu ini dapat dilihat dari hasil studinya semester
lalu, yang diukur dengan indeks prestasi (IP). Besarnya indeks prestasi seorang mahasiswa
dihitung berdasarkan rumus :

IP =
Dimana

Ʃ(

Ʃ

)

IP adalah Indeks Prestasi
K adalah satuan kredit semester untuk setiap mata kuliah yang diambil pada
satu semester
NA adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah

Beban Studi Kumulatif Jenjang S1
Besarnya beban studi komulatif yang diperlukan untuk menyelesaikan Program Sarjana
Strata 1Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahidiyah Kediri adalah 144-160 SKS,
dengan lama studi tidak melebihi 7 (Tujuh) Tahun dan selama-lamanya 14 (empat belas)
semester.

C. Capaian Pembelajaran (CP)
Capaian pembelajaran lulusan program pendidikan Sarjana Strata Satu Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Wahidiyah merupakan kemampuan lulusan Pendidikan S1
Agribisnis

yang

diperoleh

melalui

internalisasi

ranah

sikap,

pengetahuan,

dan

ketrampilan.Capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan dicapai secara kurikuler,
dan dapat ditambah secara kokurikuler dan / atau ekstrakurikuler. Capaian pembelajaran
program

pendidikan

S1

Agribisnis

meliputi

sikap

dan

tata

nilai,

penguasaan

pengetahuan/keilmuan, ketrampilan kerja umum, ketrampilan kerja khusus yang diuraikan
sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Sesuai Level 6 KKNI berserta Capaian Pembelajaran Khusus
Prodi Agribisnis
Aspek

Capaian Pembelajaran

Kode

Capaian Pembelajaran Khusus

Sesuai Level 6 KKNI
1. Bertakwa kepada Tuhan

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Yang Maha Esa dan mampu

Esa dan mampu menunjukkan sikap

menunjukkan sikap religius;

religius;

2. Menjunjung tinggi nilai

Sikap

Prodi Agribisnis

S2

Mampu

mengimplentasikan

dan

kemanusiaan dalam

mengembangkan kekuatan moral dan

menjalankan tugas

kesadaran kepada Allah wa Rosulihi

berdasarkan agama, moral,

SAW wa Ghautsu Hadzaz Zaman RA;

dan etika;

S3

Berkontribusi dalam peningkatan mutu

3. Menginternalisasi nilai,

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

norma, dan etika akademik;

bernegara, dan peradaban berdasarkan

4. Berperan sebagai warga

Pancasila;

negara yang bangga dan cinta
tanah air, memiliki

S4

bangga dan cinta tanah air, memilliki

nasionalisme serta rasa

nasionalisme serta rasa tanggungjawab

tanggungjawab pada negara

pada negara dan bangsa;

dan bangsa;
5. Menghargai

Berperan sebagai warga negara yang

S5

Menghargai keanekaragaman budaya,

keanekaragaman budaya,

pandangan, agama, dan kepercayaan,

pandangan, agama, dan

serta pendapat atau temuan orisinal

kepercayaan, serta pendapat
atau temuan orisinal orang
lain;

orang lain;
S6

sosial serta kepedulian terhadap

6. Berkontribusi dalam

masyarakat dan lingkungan;

peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,

Bekerjasama dan memiliki kepekaan

S7

Taat hukum dan disiplin dalam

bernegara, dan kemajuan

kehidupan bermasyarakat dan

peradaban berdasarkan

bernegara;

pancasila;
7. Bekerja sama dan

S8

etika akademik;

memiliki kepekaan sosial
serta kepedulian terhadap

Menginternalisasi nilai, norma, dan

S9

Menunjukkan sikap bertanggungjawab

masyarakat dan lingkungan;

atas pekerjaan di bidang keahliannya

8. Taat hukum dan disiplin

secara mandiri;

dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi
semangat kemandirian,
kejuangan, dan

S10 Menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan;
S11 Mampu menginternalisasi ajaran

kewirausahaan;

wahidiyah dalam menjalankan setiap

10. Menunjukkan sikap

tugas dan tanggung jawab serta

bertanggungjawab atas

manjadikan ajaran wahidiyah sebagai

pekerjaan di bidang

landasan moral dalam kehidupan

keahliannya secara mandiri.

berkebangsaan maupun sebagai
masyarakat dunia.

Penguasaan 1. Menguasai konsep teoritis,
Pengetahuan metode dan perangkat

PP1 Mampu menguasai dasar-dasar konsep
teoritis metode dan perangkat analisis

analisis fungsi manajemen

fungsi manajemen dan fungsi organisasi

(perencanaan, pelaksanaan,

dalam bidang pertanian pertanian

pengarahan, pemantauan,

PP2 Mampu menguasai konsep dan teknik

evaluasi, dan

perancangan alokasi sumber daya alam,

pengendalian) dan fungsi

manusia, modal, dan sosial yang

organisasi (pemasaran,

kemudian menjabarkan dalam rencana

sdm, operasi, dan

operasional usahatani yang efisien

keuangan) pada berbagai
jenis organisasi;
2. Menguasai konsep dan
teknik menyusun rencana
strategis dan

PP3 Mampu menguasai prinsip
kepemimpinan dan kewirausahaan
dalam lembaga / organisasi pertanian
PP4 Mampu menguasai konsep metode

menjabarkannya dalam

penelitian sesuai issue strategis dalam

rencana operasional;

lingkup kualitatif dan kuantitatif

3. Menguasai prinsip
kepemimpinan dan
kewirausahaan dalam
berbagai tipe organisasi;
4. Menguasai konsep tentang
metode penelitian yang
mencakup studi kasus,
survei, simulasi, dan
eksperimen pada lingkup
kualitatif dan kuantitatif,
secara eksploratif,
deskriptif, dan verifikatif;
5. Menguasai etika bisnis
dan nilai-nilai
kemanusiaan (humanity
values);
6. Menguasai kaidah, prinsip
dan teknik komunikasi
lintas fungsi, level
organisasi, dan budaya;
7. Menguasai perancangan
operasional dan
pengembangan unit usaha
agribisnis dalam

PP5 Mampu menguasai etika bisnis dan
nilai-nilai

kemanusiaan

dalam

menjalankan bisnis di bidang pertanian
yang berwawasan lingkungan
PP6 Mampu

bernegoisasi

dan

berkomunikasi secara efektif dengan
pemangku kepentingan maupun dengan
petani dalam pengembangan sistem
operasi agribisnis
PP7 Mampu merancang pengoperasian dan
pengembangan unit usaha agribisnis
dalam menciptakan nilai tambah

menciptakan nilai tambah.
Keterampilan 1. Mampumengimplementasi
Khusus

KK1 Mampu

mengaplikasikan

bisnis

kan dan mengembangkan

pertanian berlanjut untuk memecahkan

agribisnis berbasis IPTEK

masalah sosial ekonomi pertanian

yang dilandasi etika bisnis

KK2 Mampu merancang bisnis pertanian

mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi

tropis berlanjut secara efisien
KK3 Mampu

mengaplikasikan

dalam penyelesaian

konsep–konsep

masalah agribisnis secara

pemberdayaan masyarakat

berkelanjutan serta

agribisnis

konsepuntuk

KK4 Mampu menganalisis kondisi sosial

kemampuan

ekonomi

mengembangkan kapasitas

pengembangan bisnis pertanian tropis

masyarakat dalam sistem

berlanjut

sosial, ekonomi dan nilainilai budaya lokal.
2. Memiliki soft skill dan
tanggungjawab dalam
mengaktualisasikan diri

KK5 Mampu

pertanian

untuk

mengaplikasikan

bisnis

pertanian berlanjut untuk memecahkan
masalah sosial ekonomi, bioenergi, dan
ekologi
KK6 Mampu

menganalisis

kondisi

dan mewujudkan

lingkungan untuk pengembangan bisnis

wirausaha agribisnis

pertanian tropis berlanjut

berkarakter Wahidiyah dan KK7 Mampu menerapkan analisis kuantitatif
berorientasi global atas
dan kualitatif dalam menyelesaikan
capaian hasil kerja dalam
permasalahan potensi dan prospek
mengelola agribisnis

bisnis pertanian tropis berlanjut

berkelanjutan
Keterampilan Menguasai teori dan konsep
Umum

KU1 Mampu

merencanakan

dan

ekonomi, bioenergi, ekologi,

mengevaluasi

untuk

sosiologi dan budaya,

permasalahan

ketahanan

kewirausahaan, organisasi,

bioenergi, dan ekologi yang adaptif

IPTEK Pertanian untuk

terhadap perubahan global

pemecahan masalah dan

memecahan
pangan,

KU2 Mampu melakukan manajemen secara

pengambilan keputusan yang

profesional dan mengambil kebijakan

berbasis ilmiah dalam sistem

untuk pengembangan bisnis pertanian

agribisnis yang berkelanjutan.

tropis berlanjut
KU3 Mampu

mengambil

keputusan

berdasarkan pemikiran logis, kritis,
sistematis,
melakukan

dan

analisis

supervise

dan

dalam
evaluasi

terhadap kegiatan bisnis pertanian tropis
berlanjut
KU4 Mampu mengambil keputusan secara
mandiri, berkomunikasi, dan berbasis
teknologi informasi

D. Persyaratan dan Alur Mata Kuliah
Syarat-syarat Administrasi Sistem Kredit
Untuk melaksanakan system kredit ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :
1. Tersedianya buku pedoman pendidikan, yang berisi antara lain :
a. Jenis dan kedudukan mata kuliah untuk program studi sesuai dengan jenjangnya dan
nilai kredit untuk masing-masing kuliah tersebut.
b. Keterangan-keterangan mata kuliah memerlukan prasyarat pratikum dan sejenisnya.
c. Banyaknya nilai kredit mata kuliah wajib untuk menyelesaikan masing-masing
program studi.
d. Mata kuliah yang disediakan atau ditawarkan setiap semester.
2. Adanya dosen penasehat akademik ( dosen wali ) yang bertugas :
a. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusuri rencana studinya dan memberikan
pertimbangan dalam memilih mata kuliah yang diambil untuk semester yang
berlangsung.
b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya kredit dan mata
kuliah yang dapat diambil pada Semester 2 s/d 8.
c. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang diambilnya.

Registrasi Mahasiswa
Setiap mahasiswa baik yang masih aktif maupun yang sedang menunggu ujian dan tugastugas lain, wajib her-registrasi.

Tujuan
a. Untuk menertibkan pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
b. Untuk mengetahui besarnya dan banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik
secara aktif pada setiap semester.
c. Untuk mendapatkan data tentang aktifitas dan keadaan mahasiswa.

Hasil Studi
a. Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi Mahasiswa diberikan dalam dua
periode, yaitu periode setiap akhir semester atau disebut hasil studi semester dan
periode akhir studi Mahasiswa yang disebut hasil akhir studi.
b. Ukuran keberhasilan atau prestasi studi Mahasiswa dinyatakan dengan nilai Indeks
Prestasi yang ditulis dengan angka.
c. Penulisan angka nilai Indeks Prestasi ditulis sampai dua digit di belakang koma.
d. Indeks Prestasi untuk setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Sementara (IPS)
dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
e. Indeks Prestasi Sementara (IPS)
1) IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit
mata kuliah dengan nilai mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi
dengan total satuan kredit mata kuliah dalam satu semester.
2) Rumus untuk menghimpun IPS adalah :
IPS = Total sks x Nilai = Σ sks N
Total sks

Σ sks

3) Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, Mahasiswa A
menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh sks N sebanyak
73,70 maka IPSnya adalah :
73,70 = 3,35
22
4) Laporan hasil studi Mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk
Kartu Hasil Studi (KHS).
5) KHS dicetak rangkap 3 yang didistribusikan kepada Mahasiswa yang
bersangkutan (lembar 1), Fakultas (lembar 2) , dan arsip di Bagian Administrasi
Akademik (lembar 3).
6) KHS diparaf oleh Kabag Akademik Fakultas kemudian ditandatangani oleh Ketua
Program Studi.

f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
1) Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai rata–rata yang diperoleh dari total hasil
perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan total satuan kredit
mata kuliah (kumulatif).
2) Rumus untuk mengetahui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah :
IPK =Total sks x Nilai = Σ sks N
Total sks

Σ sks

3) Contoh cara menghitung IPK adalah jika seorang Mahasiswa B telah
menyelesaikan beban studi pada program S1 sebanyak 160 sks dengan
memperoleh sks N sebanyak 480 maka IPKnya adalah :
480 = 3,00
160
4) Laporan hasil akhir studi Mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Transkrip Nilai.
5) Transkrip Nilai dicetak satu kali dan diberikan kepada Mahasiswa.
6) Transkrip Nilai diparaf oleh Kabag Akademik Fakultas kemudian ditandatangani
oleh Ketua Program Studi

E. Deskripsi Mata Kuliah

MPK 54.201.101

PENDIDIKAN KEWAHIDIYAHAN I

1 (1+0)

Berguru kepada mursyid kamil mukammil, Tazkiyatun nafsi, Sholawat, Tujuan dan
fungsi penciptaan manusia, Tawassul / Wasilah, Adab, Jihad nafsi, Muroqobah, Mahabbah,
Ikhtiyar dan Tawakkal, Zuhud, Syukur, Ridlo.
Prasyarat : -

MPK 54.201.102

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

2 (2+0)

Toharoh/ wudlu, Sholat, Zakat, Puasa, Hakikat Iman, Hakikat Islam, Al Qur’an
sebagai sumber hukum dan ajaran islam yang pertama, Al Hadist sebagai sumber hokum dan
ajaran Islam yang kedua, Tujuan dan Fungsi Penciptaan Manusia, Ikhlas, Shobar, Syukur,
Ridlo, Pertanian dalam Islam.
Prasyarat : -

MPK 54.201.103

BAHASA INDONESIA

2 (2+0)

Tata bahasa, sintaksis, ejaan, logika berbahasa, sistematika penulisan karya ilmiah,
penggunaan istilah baku, serapan dalam bahasa asing dan bahasa lokal, metode pembuatan
ringkasan dan publikasi jurnal ilmiah di bidang pertanian.
Prasyarat : -

MKK 54.201.104

MATEMATIKA

2 (2+0)

Gugus dan pengolahannya, pengantar hitung peluang, vector dan matrik. Determinan
matriks segi. Transformasi dasar matriks, matriks kebalikan, gugus persamaan linier. Aljabar
pernyataan,

induksi

matematika.

Gugus

ganda

cartesius,

hubungan,

fungsi

dan

pengolahannya.
Limit dan kekontinyuan, turunan fungsi, maksimum dan minimum fungsi (mutlak
lokal), teorema rolled an teorema nilai tengah, kecekungan fungsi, masalah optimasi, laju
terhubungkan, menggambar grafik fungsi, anti turunan, integral tertentu, teorema dasar
kalkulus, luas dan volume benda berputar, fungsi transenden : logaritma, eksponen, dan
trigonometri, teknik pengintegralan.
Prasyarat : -

MPK 54.201.105

PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

2 (2+0)

Hakekat Pancasila dan kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Wawasan nusantara,
nilai-nilai Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Ketahanan nasional, politik, strategi,
pertahanan keamanan nasional sebagai landasan memahami sistem pertahanan keamanan
rakyat semesta, latihan menganalisis pelaksanaan pembangunan pertanian.
Prasyarat : -

MPK 54.201.107

BAHASA INGGRIS

2 (2+0)

Penggunaan Bahasa Inggris disesuaikan dengan tarif intermediate dan preadvance.
Penggunaan ditekankan pada kemampuan memahami bacaan ilmiah dan penambahan
perbendaharaan kata serta ungkapan dalam Bahasa Inggris sebanyak 2000 – 3000 kata.
Struktur kalimat (tata bahasa) diberikan sesuai dengan bacaan ilmiahnya. Penggunaan
ditekankan pada kemampuan memahami bacaan ilmiah dan perbendaharaan kata serta
ungkapan-ungkapan dalam Bahasa Inggris.
Prasyarat : -

MBB 54.201.109

ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR

2 (2+0)

Pemahaman umum budaya dasar (batasan cakupan, aspek kajian, alam lingkungan
struktur). Kelakuan manusia (sikap, stimuli, pembentukan sikap sesuatu yang dianggap baik
dan buruk, evolusi biologi dan peradapan). Ritus dalam siklus hidup manusia (tradisi dan
kepercayaan dalam menjelang kelahiran), masa kelahiran, masa bayi, masa anak-anak, masa
dewasa, perkawinan, tumbuh dan susut suatu keluarga, kematian). Lembaga dan organisasi
sosial (ragam kebutuhan hidup, pemanfaatannya, kejujuran dan kecurangan, kelakuan
menyimpang). Dinamika budaya (evolusi dan revolusi, agresi dan ketidakpastian,
keterbatasan dan ketergantungan). Sosiobudaya para petani, petani dan industri.
Prasyarat : -

MPK 54.201.201

PENDIDIKAN KEWAHIDIYAHAN II

1(1+0)

Menjernihkan hati, sholawat wahidiyah, dasar dan hokum membaca sholawat,
kecaman terhadap orang yang tidak mau membaca sholawat, hikmah membaca sholawat di
hari Jum’at, aq-walul ulama mengenai sholawat, macam-macam sholawat, at-ta’lluq bi
janaabihi SAW, syafa’at, fungsi manusia hidup di dunia, istighroq, hadiah tsawabul a’mal,
ikhlas.
Prasyarat : MPK 54.201.101

MKK 54.201.202

BIOLOGI UMUM

3 (2+1)

Organisasi kehidupan, klasifikasi dalam biologi. Sistem reproduksi. Biologi
molekuler. Fungsi dan struktur tumbuhan dan hewan. Booster. Organism dan lingkungannya.
Peranan biologi dalam pertanian, industry, dan sumberdaya alam. Analisis mengenai dampak
lingkungan. Konservasi dan pembangunan.
Prasyarat : -

MKB 54.201.204

STATISTIKA

3 (2+1)

Pembahasan mengenai ruang lingkup dan kegunaan statistika. Penyederhanaan data,
ukuran pembedaan dan penyebaran data persamaan garis dan penyajian dalam table. Daftar
frekuensi, histogram dan dahan daun., diagram kotak, garis, dan pancaran titik. Pemodelan
keragaman melalui kaidah peluang dan fungsi sebarannya. Pembahasan mengenai populasi
dan contoh. Pendugaan parameter dan uji hipotesis. Analisis regresi dan koreksi sederhana.
Prasyarat : MKK 54.201.104

MKK 54.201.205

DASAR-DASAR KOMPUTER

2 (2+0)

Pengenalan perangkat keras, perangkat lunak computer, pengolahan kata dan data (Ms
Word), pengolahan angka (Ms Excel). Pengolahan media presentasi (Power Point),
pengolahan gambar (Adope Photoshop). Penggunaan computer untuk pengolahan data di
bidang pertanian (regresi, korelasi, Uji T, Uji F, dan dasar-dasar bahasa pemprograman).
Prasyarat : -

MPK 54.201.301

PENDIDIKAN KEWAHIDIYAHAN III

1 (1+0)

Kedudukan, fungsi dan peranan sholawat bagi kehidupan umat, at-ta’aluq bijanaabihi
SAW, Ya Sayyidi Yaa Rosulalloh, Syafa’at, Ghoutsu Hadzaz Zaman RA, Istiqhroq, hadiah
Tsawabu’ a’mal, adab kepada Alloh SWT, Rosululloh SAW, dan Guru Mursyid, adab
membaca sholawat, peranan dana dalam perjuangan wahidiyah, nama wahidiyah, lamanya
pengamalan 40 hari dan bilangan 3,7, dan 100 dalam SW, syukur, ikhlas.
Prasyarat : MPK 54.201.201

MPK 54.201.401

PENDIDIKAN KEWAHIDIYAHAN IV

1 (1+0)

Pengertian pidato dan dakwah, istilah lain dakwah, dakwah wahidiyah, macammacam teknik pidato, teknik berpidato yang baik, tuntunan praktis pemberi kuliah wahidiyah,
kode etik Da’i Wahidiyah, laporan Da’I, diskusi dan praktek.
Prasyarat : MPK 54.201.301

MKB 54.201.407

METODOLOGI PENELITIAN

3 (2+0)

Mempelajari cara-cara melakukan penelitian ilmiah termasuk membuat usulan
penelitian, pelaksanaan penelitian dan pembuatan proposal laporan hasil penelitian. Selain itu
juga membahas proses penelitian secara umum mulai dari penentuan masalah, tinjauan
pustaka, identifikasi variable penelitian percobaan, pengamatan dan pengumpulan data,
interpelasi hasil analisis percobaan, dan tata cara penulisan karya ilmiah (skripsi) dan
publikasi ilmiah serta tata cara seminar.
Prasyarat : -

MPB 54.201.508

PKL

2 (0+2)

Bentuk praktek kerja lapang adalah magang kerja dalam lembaga atau instansi
pemerintah atau swasta atau mahasiswa melakukan praktek budidaya pertanian sendiri
dengan bantuan dosen pembimbing selama jangka waktu tertentu.
Prasayarat : telah menempuh ≥ 80 sks

MKB 54.201.602

KARYA ILMIAH

2 (2+0)

Berupa penelitian kecil (penelitian pendahuluan untuk skripsi), Pembuatan makalah
yang berdasar studi pustaka.
Prasyarat : MKB 54.201.407

MPB 54.201.606

KEWIRAUSAHAAN

2 (2+0)

Target menjadi kampus kewirausahaan sehingga utamanya mencetak mahasiswa yang
tangguh dalam berwirausaha membahas mengenai materi cirri-ciri wiraswasta, sikap yang
diperlukan oleh wiraswasta, leadership, cara-cara pengambilan resiko, decision making
process, perencanaan bisnis, manajemen waktu, perencanaan pengendalian keuangan, sistem
informasi, penggunaan sumberdaya, dan meniali peluang pasar.
Prasyarat : -

MPB 54.201.708

KULIAH KERJA NYATA

3 (0+3)

Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat di daerah
tertentu, dilaksanakan secara berkelompok, terintegrasi antar jurusan, terkoordinasi tingkat
fakultas, diutamakan kegiatan non-fisik di bidang pertanian, bertujuan untuk membantu
masyarakat untuk meningkatkan taraf pengetahuan dan ketrampilan sehingga diharapkan
dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Kegiatan kuliah kerja nyata berbagi menjadi 4
tahap kegiatan, yaitu pembekalan, pelaksanaan kegiatan di lokasi, laporan pelaksanaan dan
ujian.
Prasyarat : MPB 54.201.508

MKB 54.201.802

SKRIPSI

6 (0+6)

Skripsi adalah karangan ilmiah yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan
penelitian (berupa percobaan maupun survey) atau laporan ilmiah dari kegiatan magang kerja
yang dilengkapi dengan studi kepustakaan dilengkapi dengan studi kepustakaan, di bawah
bimbingan dosen pembimbing.
Prasyarat : Telah menempuh ≥ 120 sks

MKB 54.201.803

SEMINAR

1 (0+1)

Teknik pembuatan power poin yang menarik pendengar, teknik pemaparan presentasi,
praktik presentasi.
Prasyarat : -

