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STRUKTUR MATA KULIAH 
STRUKTUR   MATA KULIAH  PRODI  PENYULUHAN  PETERNAKAN DAN 

KESEJAHTERAAN HEWAN 
            

NO KODE 
MK NAMA MATA KULIAH TEORI PRAKTEK TOTAL 

SEMESTER 1 
1 PP11 Pancasila 2 0 2 
2 PP12 Bahasa Indonesia 2 0 2 
3 PS11 Pembangunan Perternakan 1 1 2 
4 PS12 Anatomi dan fisiologi ternak 1 2 3 
5 PS13 Pengantar peternakan dan 

Kesejahteraan hewan 
 

1 
 

1 2 
6 PS14 Lingkungan  Ternak 1 2 3 
7 PS15 Sosiologi pedesaan 1 2 3 
8 PS16 Bangunan dan peralatan ternak 1 2 3 

    JUMLAH 10 10 20 
SEMESTER 2 

1 PP21 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 
2 PP22 Pendidikan Agama 2 0 2 
3 PS21 Landasan penyuluhan 1 1 2 
4 PS22 Kesehatan Ternak 1 3 4 
5 PP23 Bahasa Inggris 2 0 2 
6 PS23 komunikasi penyuluhan 1 2 3 
7 PS24 Identifikasi potensi wilayah 1 3 4 
8 PS25 Statistik Terapan 1 2 3 

    JUMLAH 11 11 22 
SEMESTER 3 

1 PS31 Produksi ternak potong kecil 1 3 4 
2 PS32 Reproduksi  Ternak 1 2 3 
3 PS33 Media  Penyuluhan 1 3 4 
4 PS34 Inovasi pertanian 1 1 2 
5 PS35 Produksi ternak unggas 1 3 4 
6 PS36 Nutrisi dan Pakan Ternak 1 2 3 

 
  JUMLAH 6 14 20 

SEMESTER 4 
1 PS41 Metode  dan teknik Penyuluhan 1 3 4 
2 PS42 Kelayakan Usaha Peternakan 1 2 3 
3 PS43 Program Penyuluhan 1 2 3 
4 PS44 Teknologi informasi 1 2 3 
5 PS45 Produksi ternak besar 1 3 4 
6 PP46 PKL  I 0 4 4 

    JUMLAH 5 16 21 
 
 



 
SEMESTER 5 

1 PS51 Kewirausahaan peternakan 1 2 4 

2 PS52 
Penanganan dan Pengolahan Hasil  
Nak 

1 2 
3 

3 PS53 Produkssi ternak perah 1 3 4 
4 PS54 Kelembagaan Petani 1 2 4 
5 PS55 Manajemen SDM  1 3 4 
6 PS56 Pengolahan limbah  peternakan 1 1 2 

   JUMLAH 6 13 19 
SEMESTER 6 

1 PS61 Evaluasi Penyuluhan 1 3 4 
2 PS62 Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3 
3 PS63 Produksi aneka ternak 1 3 4 
4 PS64 Pendidikan orang dewasa 1 2 3 
5 PS65 Penulisan karya ilmiah 1 1 2 
6 PS66 PKL II 0 4 4 

    JUMLAH 5 15 20 
SEMESTER 7 

1 PS71 Metode Penelitian Penyuluhan 1 3 4 
2 PS72 Penjaminan mutu peternakan 1 2 3 
3 PS73 Penyembelihan ternak 1 2 2 
4 PS74 Produksi dan Pengawetan   HMT 1 2 3 
5 PS75 Manajemen agribisnis 1 2 3 

 
  JUMLAH 5 11 16 

SEMESTER 8 
1 PP81 Seminar 0 1 1 
2 PP82 Proyek akhir 0 6 6 

    JUMLAH 0 7 7 
      

   TOTAL 48 97 145 
PROSENTASE 33,1 66,9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI MATA KULIAH PADA KURIKULUM  PRODI SARJANA TERAPAN  
PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN 

No Kode Mata Kuliah Diskripsi 

1 PP11 Agama  Mata kuliah ini berisi tentang agama dalam 
kehidupan umat manusia, membentuk manusia 
seutuhnya melalui iman, membentuk manusia 
seutuhnya, berlomba berbuat kebaikan dan 
keunggulan orang beriman dan berilmu,  
perintah menyantuni kaum lemah dan anjuran 
tolong menolong, menunjukkan sikap optimis, 
dinamis, berpikir kritis dan mengenal diri sendiri, 
fungsi dzikir dan pikir, kekuatan dan 
kemerdekaan adalah kearifan iman, dan 
menghilangkan beberapa nilai yang 
menghambat etos kerja pribadi beraklaq 
agama. 

2 PP12 Bahasa Indonesia Mata kuliah bahasa Indonesia memuat bahan 
ajar untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar, baik secara lisan dan tulisan 
terutama dalam menyusun paragraf, esai, 
menulis akademik, serta menyajikannya secara 
akurat dan santun 

3 PP21 Kewarganegaraan Mata kuliah ini berisi tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata pembelajaran 
khusus, identitas nasional, negara dan 
konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, 
demokrasi Indonesia, Negara hukum, 
geografi/wawasan nusantara, ketahanan 
nasional dan integrasi nasional. 

4 PP22 Pancasila  Mata kuliah ini berisi tentang sejarah Pancasila, 
hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 
RI tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam 
batang tubuh UUD RI tahun 1945, implementasi 
Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara 
poleksosbudhankam, Pancasila sebagai 
ideologi bangsa, Pancasila sebagai sistem 
filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, 
Pancasila sebagai solusi problem bangsa, dan 
nilai sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar 
pengembangan ilmu 

5 PS23 Bahasa Inggris Memberikan kemampuan berbahasa Inggris 
dengan materi bahasan meliputi listening 
comprehension, structure and written expression, 
cocobulary and reading comprehension, written 
English, istilah-istilah khusus dalam ilmu 
peternakan , TOEFL-like practice, computer (CBT), 
dan internet –  based (IBT)TOEFL 

6 PS25 Statistika terapan Mata kuliah ini membahas tentang jenis data,  
intrepretasi data,  analisis dalam  berbagai 
statistika,  hipotesis dan langkah-langkah 
pengujian hipotesis, analisis eksploratif, 
deskriptif dan inferensial untuk memecahakan 



masalah dalam pengkajian,  Analisis parametrik 
dan non parametrik untuk memecahkan 
masalah dalam pengkajian. 

7 PS11 Kebijakan 
Pembangunan 
Peternakan 

Setelah selesai mengikuti kuliah mahasiswa 
dapat menjelaskan dan mengaplikasikan UU 
No 18 tahun 2009, Tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, 
Sistem Kesehatan Hewan Nasional, Peraturan 
Perundangan Perbibitan Ternak, Peraturan 
Perundangan Pakan Ternak, Kesehatan 
Masyarakat Veteriner, Keamanan Pangan, 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra 
pembangunan peternakan (2015-2019), Arah 
Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan 
Kerangka Kelembagaan Pembangunan 
Peternakan, Program Jangka Pendek , 
Menengah dan Panjang Pembangunan 
Peternakan, Strategi Operasional 
Pembangunan dan strategi implementasi 
Pembangunan Peternakan, Indikator strategi 
dan kegiatan Pembangunan Peternakan, 
Indikator kinerja sasaran Pembangunan 
Peternakan dan Pengembangan kawasan 
peternakan 

8 PS24 Identifikasi potensi  
Wilayah 

Dalam  mata kuliah ini dibahas  mengidentifikasi 
pembangunan di wilayah pedesaan, 
mengidentifikasi  kebijakan, strategi dan 
program pembangunan wilayah pedasaan,   
penyusun perencanaan untuk wilayah 
pedasaan, pengumpulan data dan informasi 
potensi pada suatu wilayah  pedesaan 
/kecamatan,  metode identifikasi potensi,  
penerapan apklikasi geografi informasi  sistem 
untuk pemetaaan usaha pertanian,   analisis 
komoditas unggulan peternakan wilayah,  
analisis data potensi dan pemecahan masalah,  

9 PS21 Landasan Penyuluhan Dalam mata kuliah landasan penyuluhan 
pertanian ini dibahas meliputi ; pengertian dan 
arti penyuluhan pertanian,  penyuluhan dari 
pendidikan non formal, sejarah perkembangan 
penyuluhan pertanian,  falsafah, prinsip dan 
tujuan penyuluhan pertanian,  unsur unsur dalam 
penyuluhan pertanian,  sasaran  penyuluhan 
pertanian,  strategi penyuluhan pertanian,  model 
model pendekatan penyulihan pertanian,   
kelembagaan penyuluhan pertanian,  kualifikasi, 
tugas dan peran penyuluh pertanian,  etika  
profesi penyuluh  pertanian 

10 PS15 Sosiologi Pedesaan Mata kuliah ini mempelajari mengidentifikasi 
terjadinya proses  sosial  yang terjadi dalam 
masyarakat,  interaksi sosial dalam suatu 
wilayah,  mengidentifikasi  kebudayaan dan 
norma dan nilai nilai  dalam masyarakat,  norma 
dan nilai nilai  dalam masyarakat,   

potensi konflik sosial, staratifikasi sosial dalam 
masyarakat, kelompok kelompok sosial dan 



kehidupan pada masyarakat. 

11 PS23 Komunikasi 
Penyuluhan 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep 
dasar ilmu komunikasi, fungsi dan prinsip 
komunikasi, Penerapan Komunikasi Kelompok, 
Massa  model   komunikasi, komunikasi verbal 
dan non verbal, serta makna dan tanda dalam 
proses komunikasi dan komunikasi  dalam  
menjalin jejaring usaha  

12 PS43 Program  Penyuluhan Mata kuliah ini mempelajari tentang 
perencanaan program penyuluhan, model-
model perencanaan program, unsur-unsur  
programa penyuluhan, prinsip-prinsip 
penyusunan programa, tahapan penyusunan 
programa penyuluhan, tahapan penyusunan 
program penyuluhan, menyusun  program dan 
programa penyuluhan  dan RKTP, menetapkan 
indikator keberhasilan program penyuluhan 

13 PS34  Inovasi Pertanian Pengertian dan arti inovasi serta materi 
penyuluhan pertanian,  berbagai jenis  inovasi 
pertanian,  ruang lingkup inovasi pertanian,  
inovasi dalam proses komunikasi,  adopsi dan 
difusi inovasi,   menganalisis  kebutuhan materi 
penyuluhan,  sumber sumber  materi penyuluhan 
pertanian,  prinsip prinsip  dan jenis materi 
penyuluuhan,  proses penetapan materi 
penyuluhan,    tatacara penyususan sinopsis,   
penulisan sinopsis dengan berbagai macam 
media penyuluhan 

14 PS33 Media Penyuluhan Mata Kuliah Media Penyuluhan Pertanian, 
mempelajari tentang, pengertian Media 
Penyuluhan Pertanian, meliputi, Taksonomi 
media, media cetak, media audio, media 
sesungguhnya, media terproyeksi, media audio 
visual mulai dari perancangan teknis 
pembuatanya sampai dengan penerapanya 

15 PS41 Metode dan Teknik  
Penyuluhan 

Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa 
Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan 
Hewan  yang mempelajari tentang: Ragam 
metode penyuluhan, ragam teknik penyuluhan, 
dasar teoritis dan proses pemilihan metode dan 
teknik penyuluhan, aplikasi metode dan teknik 
penyuluhan.Jenis-jenis  metode dan teknik 
penyuluh 

16 PS44 Teknologi Informasi 
Penyuluhan 

Mata kuliah ini mempelajari penggunaan 
browser, search engine, dan aplikasi pengolah 
data presentasi 

17 PS64 Pendidikan Orang 
Dewasa 

Berisi konsep dan teori tentang pendidikan 
seumur hidup yang dilaksanakan pada latar 
Pendidikan Nonformal, mulai dari konsep dasar 
pendidikan, langkah-langkah proses pendidikan 
orang dewasa, Bidang garapan pendidikan 
seumur hidup, Keefektifan pendidikan seumur 
hidup, supervisi dan monitoring, pendidikan 
untuk menghadapi perubahan, belajar terus 
menerus sepanjang hayat dan evaluasi prinsip 
pendidikan seumur hidup 

18 PS62 Pemberdayaan Mata kuliah ini mempelajari model-model 
pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip 



masyarakat pemberdayaan masyarakat, desain strategi 
pemberdayaan masyarakat, menganalisis 
tingkat keberdayaan  masyarakat, menerapkan  
metode pemberdayaan dalam penyuluhan, 
dan menggunakan media penyuluhan dalam 
pemberdayaan 

19 PS61 Evaluasi penyuluhan Pemahaman aspek –  aspek evaluasi 
penyuluhan pertanian untuk diterapkan dalam 
melaksanakan tugas mengevaluasi penyuluhan 
pertanian . Beberapa materi yang dibahas antara 
lain : Pengertian dan ruang lingkup evaluasi 
penyuluhan pertanian, prinsip,  tujuan, Metode 
Evaluasi pelaksanaan dan dampak penyuluhan 
pertanian, menetapkan indikator, menyusun dan 
memvaliditas instrumen evaluasi,menetapkan 
metode pengumpulan data, menetapkan 
responden, menganalisis hasil evaluasi, 
menyusun rekomendasi kebijakan hasil evaluasi, 
melakukan evaluasi/analisis media, menetapkan 
indikator keberhasilan program 
penyuluhan,menyusun laporan evaluasi. 

20 PS54 Kelembagaan Petani Mempelajari konsep lembaga, kelembagaan, 
organisasi, dan keorganisasian, model-model 
kelembagaan petani, prinsip-prinsip 
penumbuhan dan pengembangan kelembagaan 
ekonomi petani, proses tumbuh kembangnya 
lembaga, membangun partisipasi, dinamika 
kelompok, prinsip-prinsip komunikasi organisasi, 
manajemen dan administrasi kelembagaan 
ekonomi petani, strategi penumbuhkembangkan 
kelembagaan ekonomi petani, mengembangkan 
kapasitas kelembagaan 

21 PS55 Manajemen 
Sumberdaya Manusia 

Perkuliahan manajemen sumberdaya manusia 
bertujuan untuk kemampuan mahasiswa dalam 
mengembangkan pemikiran kontekstual sesuai 
karakteristik program studi. Kajian utama:  
memahami konsep dan ruang lingkup  MSDM, 
serta peran MSDM dalam organisasi dan usaha 
peternakan, konsep utama tentang analisis 
pekerjaan dan desain pekerjaan, perencanaan  
strategi dan mengkaitkannya dengan proses 
human resources planning, perencanaan  
orientasi, kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan SDM, manajemen kinerja dan 
mengkaitkannya dengan penilaian kinerja, 
konsep-konsep utama manajemen karier dan 
mengkaitkannya dengan perencanaan karier, 
keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen  
sumberdaya  manusia dalam menghadapi 
persaingan global 

22 PS71 Metode  Penelitian  
Penyuluhan 

Mata kuliah ini mempelajari  pada pemahaman 
yang integral tentang pentingnya metode 
penelitian ilmiah yang dapat diterapkan dalam 
melaksanakan penelitian peternakan untuk 
memecahkan masalah-masalah yang aktual 
dengan cara yang benar dan sistematis. Metode 
penelitian yang dikaji dalam perkuliahan ini 
membekali mahasiswa agar dapat menerapkan 
konsep, kaidah-kaidah berbagai pendekatan, 



teknik-teknik penelitian dan langkah-langkah 
penelitian yang tepat dalam kerangka kajian 
pendidikan 

23 PS65 Penulisan Ilmiah Mata Kuliah ini memperlajari kaidah dan Kode 
Etik Penulisan Karya Ilmiah, menentukan dan 
mengembangkan topik, konsep, dan alur pikir 
karya ilmiah, mengembangkan latar belakang 
yang  berpijak pada alur pikir,  penyusunan 
landasan teori karya ilmiah, menyajikan data,  
mengakses sumber informasi pustaka ilmiah 
on-line,   review jurnal dan artikel nasional dan 
internasional,  artikel Ilmiah Berbasis penelitian,   
mengaplikasikan  mekanisme publikasi ilmiah 
secara on-line.  

24 PP81 Seminar Mata kuliah ini mempelajari penyusun bahan 
presentasi  hasil  pengkajian, menyiapakan 
media  untuk presntasi, menyampaikan  hasil 
pengkajian, tahapan  metode seminar. 

25 PS13 Pengantar peternakan 
dan kesrawan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang 
mengidentifikasi jenis ternak, menerapkan 
prinsip GHP dan kesrawan, melakukan handling 
ternak dan pengangkutan ternak. 

26 PP36 Nutrisi  dan Pakan 
ternak 

Mata kuliah ini tentang  arti nutrisi, fungsi, 
klasifikasi dan sumber pakan ternak, kebutuhan 
zat-zat nutrisi dan penggunaannya berkaitan 
dengan fungsi alat pencernaan dan 
metabolismenya serta penyusunan formula 
ransum. 

27 PS32 Reproduksi Ternak Mata kuliah ini mempelajari tentang  susunan 
dan bentuk, serta fungsi reproduksi, pubertas 
dan kondisi lingkungannya, siklus estrus, jenis 
dan mekanisme hormon, fertilisasi, dan 
manajemen perkawinan pencernaan, sistem 
pengeluaran, sistem kardiovaskuler. 

28 PS22 Kesehatan Ternak Mata kuliah ini mempelajari tentang 
mengidentifikasi ternak sehat, menjelaskan 
prinsip pengobatan ternak,melakukan 
pemeriksaan kesehatan ternak secara 
sederhana, melakukan pengendalian 

29 PS12 Anatomi dan fisiologi 
ternak 

Mata Kuliah ini mempelajari  menetapkan 
anatomi dan fisiologi ternak,  penilaian BCS 
ternak, pengukuran performance ternak, 
fisiologi laktasi ternak.  

30 PS14 Lingkungan ternak Setelah selesai mengikuti kuliah mahasiswa 
dapat menjelaskan dan mengaplikasikan 
konsep dan pembagian ekologi, ekosistem 
lingkungan ternak, status ternak dalam 
ekosistem, adaptasi ternak terhadap 
lingkungannya, etologi (tingkah laku) ternak, 
menganalisis pengaruh iklim terhadap 
performans ternak, melakukan modifikasi 
agroklimat, perlindungan ternak, dan analisis 
dampak lingkungan 

31 PS73 Penyembelihan Ternak Mata kuliah ini mempelajari prinsip Penanganan 
ternak sebelum pemotongan,  cara penanganan 
ternak sebelum pemotongan,  prinsip 
pemeriksaan antemortem, mengidentifikasi 



faktor-faktor penyebab stress sebelum 
penyembelihan,  peraturan standar pemotongan 
hewan,   teknik penyembelihan halal,    prinsip 
pemotongan yang hygiene, prasarana dalam 
proses penyembelihan hygiene, prinsip 
profesionalitas JULEHA, menngidentifikasi 
ternak tersembelih dengan benar (mati). 

32 PS31 Produksi rumenasia 
ternak kecil 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pembibitan 
dan penggemukan, Merancang /mendesign 
sistem penggemukan untuk ternak rumenansia 
kecil, menghasilkan rekording (silsilah pakan, 
kesehatan, reproduksi, produksi) dan 
mengevaluasi produksi ternak berdasarkan data 
rekording, rencana/bagan system perkawinan, 
Merancang/mendesign perkandangan, 
Mendemonstrasikan pengoperasian alat dan 
mesin peternakan, Menghasilkan rencana 
penggemukan ruminansia kecil dengan 
menggunakan koefisien teknis penggemukan, 
Dapat menghasilkan formulasi pakan. 
menyimpulkan jenis penyakit yang menyerang 
ternak ruminansia kecil, pengendalian dan 
pengobatan penyakit pada ruminansia kecil, 
Menghasilkan program kesehatan dan sanitasi 

33 PS45 Produksi rumenasia 
ternak besar 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pembibitan 
dan penggemukan, Merancang /mendesign 
sistem penggemukan untuk sapi, menghasilkan 
rekording (silsilah pakan, kesehatan, 
reproduksi, produksi) dan mengevaluasi 
produksi ternak berdasarkan data rekording, 
rencana/bagan system perkawinan, 
Merancang/mendesign perkandangan, 
Mendemonstrasikan pengoperasian alat dan 
mesin peternakan, Menghasilkan rencana 
penggemukan ruminansia besar dengan 
menggunakan koefisien teknis penggemukan, 
Dapat menghasilkan formulasi pakan. 
menyimpulkan jenis penyakit yang menyerang 
ternak ruminansia besar, pengendalian dan 
pengobatan penyakit pada ruminansia besar, 
Menghasilkan program kesehatan dan sanitasi 

34 PS53 Produksi ternak perah Membahas Dapat memilih dan membedakan 
ternak perah yang unggul dan tidak unggul 
berdasarkan penampilan eksterior, dan silsilah 
Ternak menghasilkan rekording (silsilah, pakan, 
kesehatan, reproduksi, produksi),Menjelaskan 
manajemen reproduksi ternak perah, Membuat 
Program efisiensi reproduksi, 
Mendemonstrasikan pemerahan yang hygiene, 
Menghasilkan cara kerja penanganan susu yang 
hygiene, Menjelaskan prinsip dan budidaya 
ternak perah, Mendemonstrasikan 
pengoperasian alat dan mesin peternakan, 
Dapat menghasilkan formulasi Pakan untuk 
ternak dan menyusun strategi pemberian pakan, 
Dapat menyimpulkan jenis penyakit yang 



menyerang ternak ruminansia besar, 
Mendemonstrasikan pengendalian dan 
pengobatan penyakit pada ruminansia besar, 
Menghasilkan program kesehatan dan sanitasi 
untuk Ternak ruminansia besar 

35 PS35 Produksi ternak 
Unggas 

Mempelajari dan membahas jenis usaha ternak 
unggas dan jenis - jenis bibit ternak unggas, 
perbedaan ternak yang unggul dan tidak unggul 
berdasarkan penampilan eksterior . rekording 
(silsilah, pakan, kesehatan, reproduksi, 
produksi) dan evaluasi produktivitas ternak 
unggas berdasarkan data recording, seleksi 
telur yang baik untuk ditetaskan (bentuk, 
ukuran, fertil/tidak fertil, berat ideal, umur telur 
dan PH ideal telur tetas), demontrasi 
pengoperasian alat penetasan otomatis dan 
penetasan telur , management dan teknologi 
reproduksi ternak, demontrasi teknologi 
reproduksi pada ternak unggas, demontrasi 
pengoperasian alat peternakan, prinsip –  
prinsip budidaya ternak unggas, design 
perkandangan untuk ternak unggas, formula 
pakan ternak unggas, jenis –  jenis  penyakit 
yang menyerang pada ternak unggas, 
demontrasi pencegahan dan pengendalian  
penyakit pada ternak unggas, program 
kesehatan dan sanitasi untuk ternak unggas. 

36 PS63 Produksi aneka ternak Mempelajari dan membahas jenis usaha aneka 
ternak dan jenis - jenis bibit aneka ternak, 
perbedaan ternak yang unggul dan tidak unggul 
berdasarkan penampilan eksterior . rekording ( 
silsilah, pakan, kesehatan, reproduksi, produksi) 
dan evaluasi produktivitas aneka ternak 
berdasarkan data recording, seleksi telur yang 
baik untuk ditetaskan ( bentuk, ukuran, fertil/tidak 
fertil, berat ideal, umur telur dan PH ideal telur 
tetas), mendemontrasikan pengoperasian alat 
penetasan dan penetasan telur , management 
reproduksi Aneka Ternak, prinsip –  prinsip 
budidaya aneka ternak, design perkandangan 
untuk aneka ternak, formula pakan Aneka 
Ternak, jenis –  jenis  penyakit yang menyerang 
pada aneka ternak, demontrasi pencegahan dan 
pengendalian  penyakit pada aneka ternak, 
program kesehatan dan sanitasi untuk aneka 
ternak. 

37 PS74 Produksi dan 
Pengawetan HMT 

Mempelajari klasifikasi hijauan, teknik produksi 
HMT (persiapan lahan, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan), Terminologi hijauan 
dan padang penggembalaan, pengelolaan 
padang penggembalaan) 

38 PS16 Bangunan dan 
Peralatan 

Mata Kuliah ini mempelajari ; persyaratan lokasi 
peternakan, mendesign/merancang denah tata 
letak bangunan farm,   jenis dan fungsi 
kandang,   pengoperasikan  alat dan mesin 
peternakan,    mendesign /merancang 
bangunan kandang 



39 PS52 Penangan Pengolahan 
hasil Ternak 

Mata kuliah ini mempelajari  Penanganan dan 
Pengolahan Hasil Peternakan akan 
mengembangkan pengetahuan, sikap dan 
ketrampilan mahasiswa tentang teknologi 
penanganan dan pengolahan hasil ternak 
(daging,susu dan telur); standarisasi dan 
pengemasan produk hasil ternak. Kajian utama 
meliputi pengetahuan karakteristik dasar hasil 
ternak, unsur manajemen keamanan 
pangan,karakteristik bahan bahan tambahan, 
zat aditif  dan pengemasan, proses 
pendinginan,pemanasan dan pengawetan; serta 
penerapan sanitasi dan teknologi pengolahan 
hasil ternak yang berorientasi pada keamanan 
dan mutu produknya. 

40 PS56 Pengolahan limbah  
ternak 

Perkuliahan Pengolahan Limbah ternak akan 
mengembangkan pengetahuan, sikap dan 
ketrampilan mahasiswa tentang Teknologi 
pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan 
limbah peternakan. Kajian utama meliputi 
pengetahuan jenis, sifat dan karakteristik limbah 
peternakan; AMDAL dan pengelolaan 
lingkungan hidup; Produksi dan potensi 
ekonomis limbah berbagai jenis ternak; 
Pengelolaan limbah ternak sebelum diolah, 
Teknologi pengolahan limbah padat menjadi 
kompos; Teknologi pengolahan limbah cair  
menjadi pupuk cair; Teknologi pengolahan 
limbah menjadi biogas; Teknologi pengolahan 
dan pemanfaatan limbah bulu,darah, kulit telur  
dan tulang; serta Pemanfaatan produk olahan 
limbah peternakan 

41 PS72 Penjaminan Mutu 
peternakan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang 
pengidentifikasian standar mutu komoditas atau 
produk peternakan (nasional dan internasional),   

ruang lingkup dan prinsip-prinsip keamanan 
pangan,  ruang lingkup dan prinsip-
prinsip/strategi untuk menghasilkan produk 
peternakan yang halal,   GMP dalam 
pengolahan produk peternakan,   pentingnya 
HACCP dan penerapan HACCP dalam 
pengolahan produk peternakan,  persiapan dan 
pengujian mutu kualitas  produk peternakan   

42 PS75 Manajemen agribisnis Mata kuliah ini mempelajari tentang 
perencanaan usaha membuat Analisa input-
output ROI, B/C ratio manjemen Risiko dan 
penjaminan mutu usaha di bidang peternakan 

43 PS51 Kewirausahaan 
agribisnis  peternakan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang  karakter 
wirausaha, , Mampu menganalisis peluang pasar 
produk peternakan. mengembangkan kreatifitas 
dan inovasi untuk menghasilkan produk 
peternakan yang unggul., kemitraan Agribisnis 
petrernakan negoisasi dan , menerapkan prinsip-
prinsip negosiasi dalam pengembangan 
agribisnis peternakan permodalan agribisnis 
melakukan pemasaran produk pertanian secara 
on-line.dan Membuat proposal dan laporan 



agribisnis.dan  Melakukan evaluasi kinerja 
agribisnis. 

44 PS42 Analisis kelayakan  
usahatani 

Mempelajari tentang Input, output, laba rugi, 
BEP, O/I, bunga modal pinjam, bunga simpan, 
angsuran, Grace periode, pelunasan hutang, 
tax, NPV, PBV dan IRR 

45 PP45 PKL I Praktik Kerja lapangan di lembaga penyuluhan 
meliputi kegiatan: Menganalisis permasalahan 
pada kelompoktani/gabungan kelompoktani,  
kelembagaan ekonomi petani; Meningkatkan 
kemampuan dalam merencanakan         
kegiatan penyuluhan mulai dari 
mengidentifikasi,  menyusun program,  
menyusun rencana kegaitan penyuluhan,  
menentukan materi hingga menyusun sinopsis 

46 PP66 PKL II Praktik Kerja lapangan di lembaga penyuluhan 
meliputi mampu melakukan kegiatan  
melaksanakan penyululuhan  dengan 
penggunakan  media penyuluhan serta 
menerapakan berbagai metode penyuluhan   
pada kelompoktani/gabungan kelompoktani,  
kelembagaan ekonomi petani;  Meningkatkan 
kemampuan melakukan kegiatan evaluasi 
penyuluhan yang didasarkan pada kaidah 
kaidah ilmiah.   

47 PP82 Proyek Akhir Mengarahkan mahasiswa agar mampu 
mengintegrasikan pengalaman belajar dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
pelaku utama dan atau pelaku usaha secara 
mendalam; meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam mengintegrasikan 
pengalaman dan keterampilan penyuluhan; 
melatih mahasiswa dalam mengemukakan dan 
memecahkan masalah secara mandiri dan 
ilmiah. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUKTUR  MATA KULIAH  
PRODI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK 

 

NO 
KODE 

NAMA MATA KULIAH TEORI PRAKTEK TOTAL 
MK 

  SEMESTER 1       
1 PP11 Pancasila 2 0 2 
2 PP12 Bahasa Indonesia 2 0 2 
3 PP21 Kewarganegaraan 2 0 2 
4 PP22 Pendidikan Agama 2 0 2 
5 TP11 Dasar-dasar peternakan 2 3 5 
6 TP12 Nutrisi Ternak Dasar 2 3 5 
7 TP13 Aplikasi Komputer 1 2 3 
    JUMLAH 13 8 21 
  SEMESTER 2       
1 TP21 Budidaya Hijauan Makanan Ternak  2 4 6 
2 TP22 Industri Pakan Ternak I 2 3 5 

3 TP23 
Formulasi Pakan dan Ransum Ternak 
Ruminansia 2 3 5 

4 TP24 
Formulasi Pakan dan Ransum Ternak 
Unggas 2 3 5 

    JUMLAH 8 13 21 
  SEMESTER 3       
1 TP31 Teknologi Bahan pakan dan Konsentrat 2 8 10 
2 TP32 Teknologi HMT 2 4 6 
3 TP33 Desain Komunikasi Visual 1 2 3 
4 PP13 Bahasa Inggris 2 0 2 
    JUMLAH 7 14 21 
  SEMESTER 4       

1 TP41 
Analisa Kualitas Fisik dan Kimia Pakan 
Ternak 2 4 6 

2 TP42 Analisa Kualitas Biologi Pakan Ternak 2 4 6 
3 TP43 Statistik Parametrik Terapan 1 2 3 
4 TP44 Rancangan Percobaan 1 3 4 

5 TP45 
Dasar Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) 1 2 3 

    JUMLAH 7 15 22 
  SEMESTER 5       

1 TP51 
Pengawasan Mutu dan Keamanan 
Pakan tahap Persiapan 2 4 6 

2 TP52 
Pengawasan Mutu dan Keamanan 
Pakan tahap Produksi dan Distribusi 2 4 6 

3 TP53 Penulisan ilmiah 1 1 2 
4 TP54 Metodologi Penelitian Parametrik 1 2 3 
5 TP55 Kelayakan Usaha Pakan Ternak 1 3 4 
    JUMLAH 7 14 21 

     
     
     
     

 

 
 

   
     



       SEMESTER 6       
1 TP61 Manajemen Usaha Pakan Ternak 1 3 4 
2 TP62 Penyuluhan Pakan Ternak 2 1 3 
3 TP63 Kewirausahaan Pakan Ternak 1 3 4 
4 TP64 Komunikasi Usaha Pakan Ternak 1 3 4 
5 TP65 Industri Pakan Ternak II 2 3 5 
    JUMLAH 7 13 20 
  SEMESTER 7       
1 TP71 Bioteknologi Pakan Ternak 2 1 3 
2 TP72 PKL  0 8 8 
    JUMLAH 2 9 11 
  SEMESTER 8       
1 PP81 Proyek akhir 0 6 6 
2 PP82 Seminar 0 1 1 
    JUMLAH 0 7 7 
            
    TOTAL 51 93 144 
    PROSENTASE 35,4 64,6 100 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI MATA KULIAH PADA KURIKULUM  PRODI SARJANA TERAPAN  
TEKNOLOGI  PAKAN TERNAK 

No Kode Mata Kuliah Diskripsi 

1 PP22 Agama Mata kuliah ini berisi tentang agama dalam 
kehidupan umat manusia, membentuk manusia 
seutuhnya melalui iman, membentuk manusia 
seutuhnya, berlomba berbuat kebaikan dan 
keunggulan orang beriman dan berilmu,  perintah 
menyantuni kaum lemah dan anjuran tolong 
menolong, menunjukkan sikap optimis, dinamis, 
berpikir kritis dan mengenal diri sendiri, fungsi 
dzikir dan pikir, kekuatan dan kemerdekaan 
adalah kearifan iman, dan menghilangkan 
beberapa nilai yang menghambat etos kerja 
pribadi beraklaq agama 

2 PP11 Pancasila Mata kuliah ini berisi tentang sejarah Pancasila, 
hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD RI 
tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam batang 
tubuh UUD RI tahun 1945, implementasi 
Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara 
poleksosbudhankam, Pancasila sebagai ideologi 
bangsa, Pancasila sebagai sistem filsafat, 
Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila 
sebagai solusi problem bangsa, dan nilai sila-sila 
dalam Pancasila sebagai dasar pengembangan 
ilmu 

3 PP21 Kewarganegaraan Mata kuliah ini berisi tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata pembelajaran 
khusus, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hak dan kewajiban warga negara, demokrasi 
Indonesia, Negara hukum, geografi/wawasan 
nusantara, ketahanan nasional dan integrasi 
nasional. 

4 PP12 Bahasa Indonesia Mata kuliah bahasa Indonesia memuat bahan ajar 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, baik secara lisan dan tulisan terutama 
dalam menyusun paragraf, esai, menulis 
akademik, serta menyajikannya secara akurat dan 
santun 

5 PP13 Bahasa Inggris Memberikan kemampuan berbahasa Inggris dengan 
materi bahasan meliputi listening comprehension, 
structure and written expression, cocobulary and 
reading comprehension, written English, istilah-istilah 
khusus dalam ilmu peternakan , TOEFL-like practice, 
computer (CBT), dan internet –  based (IBT)TOEFL 

6 TP21 Budidaya Hijauan 
Makanan Ternak  

 

Mata kuliah ini berisi tentang penanaman, 
pemeliharaan dan pemanenan HMT, pengolahan 
lahan HMT dan daya tampung ternak (carrying 
capacity), 



7 TP22 Industri Pakan 
Ternak I 

 

Mata kuliah ini berisi tentang proses pencarian 
sumber, pemesanan dan pembelian bahan pakan 
lokal atau impor untuk kegiatan produksi pakan 
ternak (purchasing),  penyimpanan bahan pakan 
dan pakan ternak, penyusunan sistem 
penyimpanan, pencatatan keluar masuk bahan 
pakan/pakan, higiene dan sanitasi tempat 
penyimpanan bahan pakan/pakan 

8 TP23 Formulasi Pakan 
dan Ransum 
Ternak Ruminansia 

 

Mata kuliah ini berisi tentang perhitungan 
kebutuhan pakan sesuai kebutuhan ternak 
ruminansia, penentuan jenis dan jumlah bahan 
pakan yang digunakan dalam formulasi pakan 
ternak ruminansia, mengidentifikasi bahan pakan 
Ruminansia, peranan pakan dan nutrisi pada 
ternak Ruminansia, kebutuhan dan defisiensi 
pakan ruminansia, berbagai metode menyusun 
pakan Ruminansia, syarat nilai nutrisi pakan 
ruminansia, menyusun formula pakan ruminansia 

9 TP24 Formulasi Pakan 
dan Ransum 
Ternak Unggas 

 

Mata kuliah ini berisi tentang perhitungan 
kebutuhan pakan sesuai kebutuhan ternak 
unggas, penentuan jenis dan jumlah bahan pakan 
yang digunakan dalam formulasi pakan ternak 
unggas, mengidentifikasi bahan pakan unggas, 
peranan pakan dan nutrisi pada ternak unggas, 
kebutuhan dan defisiensi pakan unggas, berbagai 
metode menyusun pakan unggas, syarat nilai 
nutrisi pakan unggas, menyusun formula pakan 
unggas 

10 TP12 Nutrisi Ternak 
Dasar 

 

Mata kuliah ini berisi tentang  klasifikasi bahan 
pakan ternak, Komposisi tubuh ternak dan 
makanannya, Komposisi dan Pengukuran nilai 
bahan Pakan,  Kecernaan (digestibility), 
Pencernaan, Air, Energi, Karbohidrat, Lipida, 
Protein, Mineral, Vitamin, perhitungan pengukuran 
nilai bahan pakan, perhitungan kecernaan pakan 
ternak ruminansia dan unggas, identifikasi saluran 
pencernaan ruminansia dan unggas 

11 TP31 Teknologi Bahan 
Pakan dan 
Konsentrat I 

 

Mata kuliah ini berisi tentang penggunaan bahan 
pakan/pakan, feed suplemen, feed aditif serta SNI 
dan aturan-aturan yang berkaitan dengan pakan 
ternak Ruminansia dan Unggas, berbagai macam 
metode teknologi pengolahan dalam 
memproduksi pakan ternak dan cara penentuan 
metode yang akan digunakan, cara 
penggunaan/mengaplikasikan pakan pada ternak 
Ruminansia dan Unggas, fungsi dan cara 
penggunaan alat-alat pengolahan pakan 
konsentrat bentuk Mesh 

12 TP 43 Teknologi Bahan 
Pakan dan 
Konsentrat II 

Mata kuliah ini berisi tentang fungsi dan cara 
penggunaan alat-alat pengolahan pakan 
konsentrat bentuk Pellet 



 

13 TP71 Bioteknologi pakan 
ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang prinsip dan isu 
terkini dalam masalah pakan ternak secara umum 

14 TP32 Teknologi Hijauan 
Makanan Ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang fungsi dan cara 
penggunaan alat-alat  pengolahan hijauan 
makanan ternak (HMT), sistem integrasi pakan 
dan konservasi hijauan makanan ternak 

15 TP33 Desain Komunikasi 
Visual 

 

Mata kuliah ini berisi tentang desain label produk 
pakan ternak 

16 TP41 Analisa Kualitas 
Fisik dan Kimia 
Pakan Ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang penilaian mutu 
pakan secara fisik (mikroskopis), kimia 
(gravimetri), validasi metode dan kalibrasi alat,  
interpretasi hasil pengujian Fisik dan Kimia 

17 TP42 Analisa Kualitas 
Biologi Pakan 
Ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang penilaian mutu 
pakan secara biologi pada ruminansia dan 
unggas (feeding trial), interpretasi hasil pengujian 
Biologi 

18 TP12 Dasar-dasar 
Peternakan 

 

Mata kuliah ini berisi tentang taksiran umur 
ternak, bangsa-bangsa ternak Ruminansia dan 
Unggas, penanganan (handling) ternak 
Ruminansia dan Unggas, perawatan ternak 
Ruminansia dan Unggas (pemeliharaan dan 
perawatan kesehatan), pengolahan limbah ternak 

19 TP51 Pengawasan Mutu 
dan Keamanan 
Pakan tahap 
Persiapan 

 

Mata kuliah ini berisi tentang Peraturan dan 
Kebijakan Pakan,  keamanan pakan, penilaian 
bahan pakan dan pakan secara fisik 
(organoleptik) pada tahap persiapan, pengujian  
pemalsuan pakan ternak pada tahap persiapan, 
pengawasan pada tahap persiapan (teknik 
pengambilan contoh bahan baku pakan) 

20 TP52 Pengawasan Mutu 
dan Keamanan 
Pakan tahap 
Produksi dan 
Distribusi 

 

Mata kuliah ini berisi tentang pengawasan mutu 
pakan di tahap proses produksi dan distribusi,  
penilaian bahan pakan dan pakan secara fisik 
(organoleptik) pada tahap produksi dan distribusi, 
pengujian pemalsuan pakan tahap produksi dan 
distribusi, pengawasan pada tahap distribusi 
pakan 

21 TP61 Manajemen Usaha 
Pakan Ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang perencanaan, 
pengelolaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 
usaha,  penyusunan laporan kegiatan usaha 

22 TP55 Analisis Kelayakan 
Usaha Pakan 
Ternak 

Mata kuliah ini berisi tentang analisis kelayakan 
usaha pakan ternak pada aspek kelayakan teknis, 
aspek pasar, aspek keuangan, aspek manajemen 
(organisasi dan kepemimpinan), aspek hukum. 



 

23 TP65 Industri Pakan 
Ternak II 

 

Mata kuliah ini berisi tentang prinsip dasar 
pabrikasi pakan ternak, manajemen pengelolaan 
pakan ternak, model strategi perencanaan pabrik 
pakan ternak,  evaluasi strategi, penentuan lokasi 
pabrik pakan ternak,  model pengelolaan pabrik 
pakan ternak, distribusi bahan dan produk pakan 
ternak serta alur distribusi, distribusi bahan dan 
produk pakan ternak,  pengangkutan bahan dan 
produk pakan ternak 

24 TP63 Kewirausahaan 
Pakan Ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang manajemen produksi 
pakan ternak, manajemen SDM usaha pakan 
ternak, manajemen keuangan  usaha pakan 
ternak, manajemen pemasaran usaha pakan 
ternak, pengembangan kemitraan, penumbuhan 
dan jejaring usaha 

24 TP62 Penyuluhan Pakan 
Ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang perencanaan 
penyuluhan pakan ternak,  penyuluhan dengan 
contoh materi khusus tentang manajemen pakan 
dan nutrisi ternak, pembuatan dan penggunaan 
berbagai macam media penyuluhan, pembuatan 
bahan evaluasi penyuluhan,  evaluasi 
penyuluhan. 

25 TP64 Komunikasi Usaha 
Pakan Ternak 

 

Mata kuliah ini berisi tentang prinsip dan metode 
komunikasi yang efektif,  menerapkan komunikasi 
dengan mitra usaha pakan ternak 

26 TP43 Statistik Parametrik 
terapan 

 

Mata kuliah ini berisi tentang pengumpulan data 
percobaan pakan ternak, pengolahan data 
percobaan pakan ternak, penyajian data 
percobaan pakan ternak,  analisis data untuk 
mengambil keputusan 

27 TP53 Penulisan Ilmiah 

 

Mata kuliah ini berisi tentang pelaporan hasil data 
penelitian parametrik, penulisan ilmiah 
penyusunan proposal dan laporan penelitian 
parametrik 

28 TP54 Metodologi 
Penelitian 

 

Mata kuliah ini berisi tentang identifikasi 
permasalahan penelitian parametrik, metode 
ilmiah untuk mengatasi masalah penelitian 
parametrik 

29 TP44 Rancangan 
Percobaan 

 

Mata kuliah ini berisi tentang pemilihan dan 
aplikasi rancangan percobaan, penggunaan 
rancangan percobaan untuk pengembangan 
penelitian 

30 TP13 Aplikasi Komputer 

 

Mata kuliah ini berisi tentang penggunaan aplikasi 
pengolah data statistik, penggunaan aplikasi 
pengolah data presentasi dan aplikasi pengolah 
data multimedia 

31 PP82 Seminar Mata kuliah ini berisi tentang penyusunan bahan 
presentasi di bidang Pakan Ternak, Presentasi 



 hasil di bidang Pakan Ternak 

32 TP45 Dasar 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
(K3) 

 

Mata kuliah ini berisi tentang pengertian dan 
terminologi keamanan,  penyebab kecelakaan 
dan antisipasinya, pengertian K3, peraturan 
berkaitan dengan K3,  pengukuran tingkat 
keselamatan kerja,  sistem manajemen 
keselamatan dan kesehatan kerja dalam usaha 
pakan ternak,  penggunaan  dan manfaat alat 
pelindung diri 

33 TP72 PKL Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah 
praktek di lokasi kerja untuk mempelajari tentang 
usaha berdasarkan  pengalaman, keterampilan, 
dan pengetahuan nyata di lapangan (dunia kerja), 
serta teknik mengidentifikasi dan menganalisis 
permasalahan usaha pakan ternak di lapangan 
(dunia kerja).  

34 PP81 Proyek Akhir Mata kuliah ini dirancang sebagai bagian dari 
tugas akhir mahasiswa yang bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan, keterampilan teknis 
dan manajerial, serta karakter kewirausahaan di 
bidang usaha pakan ternak.  Bentuk 
pembelajaran adalah dengan membuat Proyek 
Akhir usaha pakan ternak yang dilakukan oleh 
mahasiswa secara mandiri dan dikerjakan secara 
komprehensif. Tujuan dari pembelajaran adalah: 
Mahasiswa mampu melakukan usaha produksi 
pakan ternak. Mampu melakukan perencanaan 
dan pengelolaan usaha pakan ternak. Mampu 
menerapkan pengelolaan usaha pakan ternak. 
Mampu merencanakan pengembangan jejaring 
usaha pakan ternak. Mampu melakukan analisis 
usaha pakan ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUKTUR  MATA KULIAH 
PROGRAM  STUDI TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 

 

NO 
KODE 

MATA KULIAH TEORI PRAKTEK TOTAL 
MK 

    SEMESTER 1       
1 PP11 Agama  2 0 2 
2 PP12 Kewarganegaraan  2 0 2 
3 PP13 Pancasila 2 0 2 
4 TT11 Zooteknik Bibit Ternak 1 3 4 
5 TT12 Lingkungan ternak 1 2 3 
6 TT13 Bangunan dan Peralatan 1 2 3 
7 TT14 Pengantar Ilmu Peternakan 1 2 3 
    JUMLAH 10 9 19 
    SEMESTER 2       
1 PP21 Bahasa Indonesia  1 1 2 
2 PP22 Bahasa Inggris  1 2 3 
3 PP23 Statistika Terapan 1 2 3 
4 TT21 Ilmu Tilik Ternak 1 3 4 
5 TT22 Anatomi dan Fisiologi Ternak 1 3 4 
6 TT23 Kesehatan Ternak 1 3 4 
    JUMLAH 8 11 20 
    SEMESTER 3       
1 TT31 Rancangan Penelitian Terapan 1 2 3 
2 TT32 Penulisan Ilmiah 1 2 3 
3 TT36 Reproduksi Ternak Unggas 1 2 3 
4 TT34 Pengantar Pemuliaan Ternak 1 3 4 
5 TT35 Reproduksi Ternak Ruminansia 1 3 4 
    JUMLAH 5 12 17 
    SEMESTER 4       
1 TT41 Pakan Ternak Ruminansia  1 3 4 
2 TT42 Produksi Bibit Ruminansia Potong 1 4 5 
3 TT43 Produksi Bibit Ruminansia Perah 1 4 5 
4 TT44 Teknik Informasi Agribisnis 1 2 3 
    JUMLAH 4 13 17 
    SEMESTER 5       
1 TT51 Pakan Ternak Unggas 1 3 4 
2 TT52 Produksi Bibit Unggas 1 4 5 

3 TT53 
Pemanenan dan Penanganan Pasca 
Panen 1 2 3 

4 TT54 Pemasaran Produk Ternak 1 2 3 
5 TT55 Teknik Penetasan  1 2 3 
    JUMLAH 5 13 18 
    SEMESTER 6       
1 TT61 Inseminasi Buatan 1 3 4 
2 TT62 Teknik Embriyo Transfer 1 2 3 
3 TT63 Penjaminan Mutu Bibit Ternak 1 3 4 
4 TT64 Pengawasan Bibit ternak 1 3 4 
5 TT65 Keselamatan Kerja dan Kesrawan 1 2 3 
    JUMLAH 5 13 18 
    SEMESTER 7       

1 TT71 
Manajemen  Produksi Ternak 
Ruminansia 2 3 5 

2 TT72 Manajemen  Produksi Ternak Unggas 2 3 5 



3 PP71 PKL 0 8 8 
    JUMLAH 4 14 18 
    SEMESTER 8       
1 TT81 Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3 
2 TT82 Agribisnis Perbibitan Ternak 1 3 4 
3 TT83 Kewirausahaan 1 3 4 
4 PP81 Seminar 0 1 1 
5 PP82 Proyek Akhir  0 6 6 
    JUMLAH 3 15 18 
            
    TOTAL 44 100 144 

    PROSENTASE 30,6 69,4 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESKRIPSI MATA KULIAH PADA KURIKULUM  PRODI SARJANA TERAPAN 
                   PROGRAM  STUDI TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 
 
No Kode Mata Kuliah Deskripsi Mata Kuliah 
1 PP11 Agama  Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berbudi pekerti luhur, berfikir filosofis, 
bersikap rasional dan dinamis. Prinsip 
implementasi akidah keimanan ke dalam 
muamalah dan ibadah. 
 

2 PP12 Kewarganegaraan  Mata kuliah ini mempelajari tentang arti penting 
pendidikan kewarganegaraan sebagai media 
pembentukan kepribadian bangsa yg 
mengedepankan nilai-nilai nasionalisme. 
 

3 PP13 Pancasila Mata kuliah ini mempelajari tentang penerapan 
filosifi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan 
dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila 
sebagai ideologi bangsa yang bersumber dari 
kepribadian bangsa, dan sejarah perjuangan 
Indonesia. 

4 TT11 Zooteknik Bibit 
Ternak 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; teknik sanitasi 
dan higiene ternak, teknik handling ternak dengan 
benar, teknik restrain ternak dengan benar, tafsiran 
umur dan berat badan ternak, sistem dan teknik 
pengelompokan ternak, sistem dan teknik 
rekording ternak. 

5 TT12 Lingkungan ternak Mata kuliah ini mempelajari tentang; teknik 
pemeliharaan sanitasi dan higiene kandang ternak, 
teknik pemeliharaan lingkungan kandang ternak, 
hubungan ekologi lingkungan, ekosistem, 
agroklimat dan daya adaptasi ternak, hubungan 
daya adaptasi ternak terhadap lingkungan. 

6 TT13 Bangunan dan 
Peralatan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; model dan 
komponen kandang, model dan komponen 
pendukung bangunan kandang ternak, rancangan 
model bangunan kandang perbibitan ternak, fungsi 
dan prosedur penggunaan peralatan peternakan 
dan alat teknologi reproduksi, fungsi peralatan 
kesehatan hewan. 

7 PP22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bahasa Inggris  Mata kuliah ini mempelajari tentang; kaidah 
bahasa Inggris untuk mengungkapkan gagasan ke 
dalam bentuk contoh penulisan karya ilmiah, 
simulasi penyuntingan karya ilmiah menggunakan 
bahasa Inggris sesuai kaidah yang baku, istilah 
bidang peternakan  dalam TOEFL- like practice 
dan internet-based test, listening comprehension 
dan written in English sesuai kaidah yang benar, 
konsep penggunaan grammar and structure dalam 
tata bahasa Inggris berbasis internet-based test 
(IBT) TOEFL . 

       



8 PP23 Statistika Terapan Mata kuliah ini mempelajari tentang; teknik 
pengumpulan data statistika, teknik penyajian data 
statistika, teknik pengolahan data statistika, 
simulasi perhitungan peningkatan kualitas mutu 
bibit dengan pendekatan matematis dan statistika. 

9 TT21 Ilmu Tilik Ternak Mata kuliah ini mempelajari tentang; konsep 
performans BCS ternak, pengertian dan fungsi 
Parent Stock Grand Parent Stock, analisis data 
rekording performa bibit. 

10 TT22 Anatomi dan 
Fisiologi Ternak 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; anatomi 
ternak ruminansia, anatomi ternak unggas, fisiologi 
ternak ruminansia, fisiologi ternak unggas, 
identifikasi dan deferensiasi organ interna ternak 
ruminansia, identifikasi dan deferensiasi organ 
interna ternak unggas. 

11 TT23 Kesehatan Ternak Mata kuliah ini mempelajari tentang; teknik  
pemeriksaan kesehatan ternak secara manual, 
teknik nekropsi, teknik pengambilan sampel untuk 
diagnosis penyakit. 

12 TT31 Rancangan 
Penelitian Terapan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; rancangan 
percobaan dalam kegiatan penelitian terapan 
sederhana, simulasi kajian penelitian terapan 
sederhana, analisis hasil kajian penelitian terapan 
menggunakan pendekatan statistika. 

13 TT32 Penulisan Ilmiah Mata kuliah ini mempelajari tentang; kaidah 
penulisan karya ilmiah dan laporan pengkajian, 
teknik sitasi dan penyuntingan penulisan karya 
ilmiah dengan baik dan benar, tehnik penulisan 
karya ilmiah atau penyusunan laporan pengkajian. 

14 TT36 Reproduksi Ternak 
Unggas 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; siklus 
reproduksi ternak unggas, pengamatan 
perkembangan reproduksi ternak unggas, 
pengamatan perkembangan embriologi ternak 
unggas. 

15 TT34 Pengantar 
Pemuliaan Ternak 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; analisis dan  
pengukuran peningkatan mutu genetik, konsep 
pemuliabiakan pada ternak ruminansia dan 
unggas, konsep seleksi bibit, konsep pembibitan 
melalui pemuliaan, pemurnian rumpun dan/atau 
grading up menuju pure breed, metode pembibitan 
yang dilakukan dengan cara program perkawinan, 
metode pembibitan yang dilakukan dengan cara 
program pencatatan dan seleksi bibit, konsep 
angka pewarisan, angka pengulangan, korelasi 
genetik, dan nilai pemuliaan ternak, metode 
pembibitan yang dilakukan dengan program  
(replacement stock) ternak pengganti dan afkir. 

 

16 TT35 Reproduksi Ternak 
Ruminansia 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; siklus 
reproduksi, teori perkembangan embriologi, 



embriogenesis, dan organogenesis, prosedur 
teknik kebidanan ruminansia, teknik pemeriksaan 
reproduksi rternak ruminansia secara manual, 
konsep kebidanan pada ruminansia, teknik 
penanganan kelahiran normal. 

17 TT41 Pakan Ternak 
Ruminansia  

Mata kuliah ini mempelajari tentang; teori nutrisi 
ternak untuk ruminansia, identifikasi bahan pakan 
alternatif bersadarkan formulasi pakan, formulasi 
pakan ternak ruminansia, prinsip pemberian pakan 
sesuai dengan kondisi fisioliogis ternak, 
pencampuran bahan pakan ternak ruminansia 
berdasarkan formulasi. 

18 TT42 Produksi Bibit 
Ruminansia 
Potong 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; prinsip 
pemilihan bibit ternak ruminansia potong yang 
digunakan untuk usaha produksi, prinsip 
perkawinan ternak dilakukan dengan cara kawin 
alam dan Inseminasi Buatan (IB), evaluasi hasil 
produksi bibit ternak (jantan dan betina), 
pemeliharaan indukan sampai siap beranak, induk 
bunting, ternak laktasi, ternak kering kandang, 
pemeliharaan ternak betina, ternak calon pejantan, 
ternak lepas sapih, pemeliharaan ternak dara dan 
calon induk, ternak calon pejantan, dan pejantan 
muda, prosedur persiapan pemanenan produk bibit 
ternak, pemeliharaan ternak produksi sesuai 
prinsip penjaminan mutu bibit ternak. 

19 TT43 Produksi Bibit 
Ruminansia Perah 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; prinsip 
pemilihan bibit ternak ruminansia potong yang 
digunakan untuk usaha produksi, prinsip 
perkawinan ternak dilakukan dengan cara kawin 
alam dan Inseminasi Buatan (IB), evaluasi hasil 
produksi bibit ternak (jantan dan betina), 
pemeliharaan indukan sampai siap beranak, induk 
bunting, ternak laktasi, ternak kering kandang, 
pemeliharaan ternak betina, ternak calon pejantan, 
ternak lepas sapih, pemeliharaan ternak dara dan 
calon induk, ternak calon pejantan, dan pejantan 
muda, prosedur persiapan pemanenan produk bibit 
ternak, pemeliharaan ternak produksi sesuai 
prinsip penjaminan mutu bibit ternak. 

20 TT44 Teknik Informasi 
Agribisnis 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; teori 
agribisnis perbibitan ternak, fungsi aplikasi 
informasi agribisnis sebagai alat komunikasi, 
penerapan aplikasi teknologi informasi agribisnis, 
fungsi aplikasi e-bussines, fungsi aplikasi e-
commers, aplikasi agribisnis berbasis internet. 

 

    

  
 
 
 
 
 



    
21 TT51 Pakan Ternak 

Unggas 
Mata kuliah ini mempelajari tentang; teori nutrisi 
ternak untuk unggas, identifikasi bahan pakan 
alternatif bersadarkan formulasi pakan, teori 
formulasi pakan ternak unggas, prinsip pemberian 
pakan sesuai dengan kondisi fisioliogis unggas, 
teknik pencampuran bahan pakan ternak 
ruminansia berdasarkan formulasi. 

22 TT52 Produksi Bibit 
Unggas 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; prinsip 
Pemilihan Betina (Indukan) dan Jantan (Pejantan), 
prinsip perkawinan unggas dilakukan dengan cara 
kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB), hasil 
produksi bibit ternak (jantan dan betina), pola 
pemeliharaan unggas dilakukan dengan cara 
intensif dan semi intensif, prosedur penanganan 
telur tetas, prosedur penetasan menggunakan 
mesin tetas, prosedur penanganan anak unggas 
(DOD/ DOC), prinsip rekording produksi bibit 
unggas, pemeliharaan ternak produksi sesuai 
prinsip penjaminan mutu bibit ternak. 

23 TT53 Pemanenan dan 
Penanganan 
Pasca Panen 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; prosedur 
pemanenan produk bibit ternak, prosedur distribusi 
dan transportasi produk bibit ternak, prinsip dan 
prosedur pengemasan produk sesuai standar, 
prinsip desain dan pelabelan pengemasan produk, 
siklus periode produksi ternak. 

24 TT54 Pemasaran 
Produk Ternak 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; jenis jenis 
pasar dan media pemasaran, prinsip pengelolaan 
pasar, prinsip usaha pemasaran produk bibit 
ternak, evaluasi pemasaran produk bibit ternak 
secara mandiri.  

25 TT55 Teknik Penetasan  Mata kuliah ini mempelajari tentang; teori 
perkembangan telur unggas, teknik penetasan 
secara otomatis dan manual, merancang dan 
menjelaskan gambar mesin tetas sederhana, 
analisisi dan pengamatan perkembangan telur 
tetas, penilaian dan evaluasi telur tetas. 

26 TT61 Inseminasi Buatan Mata kuliah ini mempelajari tentang; fungsi alat 
dan bahan Inseminasi Buatan, teori deteksi birahi, 
status kebuntingan normal dan abnormal, prosedur 
teknis dan teori Inseminasi Buatan, prosedur 
penampungan semen dan evaluasi semen beku, 
prosedur penanganan  dan distribusi semen beku, 
prosedur pencatatan dan evaluasi IB, organisasi 
pelaksanaan IB, teknik pemeriksaan kebuntingan 
dengan metode manual dan alat bantu (USG). 

    
    
    
   

 
 

 



27 TT62 Teknik Embriyo 
Transfer 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; teori dasar 
embriyo transfer, prosedur embriyo transfer, teori 
dan konsep sinkronisasi estrus, prosedur 
sinkronisasi estrus, program seleksi resipien ternak 
ruminansia. 

28 TT63 Penjaminan Mutu 
Bibit Ternak 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; peraturan 
perundang undangan peternakan dan kebijakan 
perbibitan nasional, spesifikasi Standar Nasional 
Indonesia (SNI) bidang produksi ternak, simulasi 
seleksi bibit ternak secara mandiri berdasar 
standar yang dibuat, pengawasan bibit berdasar 
standar yang dibuat, konsep teoritis identifikasi 
kualitas (bakalan, induk dan pejantan) berdasarkan 
standar produk ternak, supervisi dan evaluasi 
kualitas (bakalan, induk dan pejantan) berdasarkan 
standar produk ternak, dokumentasi untuk 
perekomendasian sertifikasi bibit ternak, simulasi 
pengajuan sertifikasi bibit ternak. 

29 TT64 Pengawasan Bibit 
ternak 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; program dan 
perencanaan pelaksanaan supervisi produksi bibit 
ternak  secara mandiri sesuai pedoman teknis 
pengawasan perbibitan, program dan perencanaan 
pelaksanaan  evaluasi produksi bibit ternak  secara 
mandiri sesuai dengan pedoman teknis 
pengawasan perbibitan, prosedur pengawasan 
bibit berdasarkan pedoman pengawasan 
perbibitan. 

30 TT65 Keselamatan Kerja 
dan Kesrawan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; arti penting 
keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja 
(K3), penerapan Undang Undang Keselamatan 
Kerja dan sistem K3, prosedur pengukuran tingkat 
keselamatan kerja, program setrategi pencegahan 
kecelakaan kerja, prinsip kesejahteraan hewan 
dalam usaha produksi bibit ternak, penerapan 
kesejahteraan hewan dalam usaha produksi bibit 
ternak. 

31 TT71 Manajemen  
Produksi Ternak 
Ruminansia 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; Mata kuliah ini 
mempelajari tentang; prinsip manajemen usaha 
perbibitan ternak dan manajemen SDM, prinsip 
manajemen dan pelaporan kuangan, teknis 
breeding management  untuk menghasilakan satu 
produk bibit ternak ruminansia yang memiliki 
kualitas spesifik berdasarkan standar produk, 
(breeding manajement)  untuk menghasilakan satu 
produk bibit ternak yang memiliki kualitas spesifik 
berdasarkan standar produk, laporan penerapan 
teknis breeding managent, pengelolaan SDM dan 
keuangan, evaluasi hasil penerapan Good 
Management Practice. 

    
   

 
 



    
32 TT72 Manajemen  

Produksi Ternak 
Unggas 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; prinsip 
manajemen usaha perbibitan ternak dan 
manajemen SDM, prinsip manajemen dan 
pelaporan kuangan, teknis breeding management 
untuk menghasilakan satu produk bibit ternak 
unggas yang memiliki kualitas spesifik 
berdasarkan standar produk, prinsip hatchery 
management, (breeding manajement)  untuk 
menghasilakan satu produk bibit ternak yang 
memiliki kualitas spesifik berdasarkan standar 
produk, laporan penerapan teknis breeding 
managent, pengelolaan SDM dan keuangan, 
evaluasi hasil penerapan Good Management 
Practice. 

33 PP71 PKL PKL (Praktek Kerja Lapang) adalah mata kuliah 
praktek di lokasi kerja untuk mempelajari tentang 
usaha berdasarkan  pengalaman, keterampilan, 
dan pengetahuan nyata di lapangan (dunia kerja), 
serta teknik mengidentifikasi dan menganalisis 
permasalahan agribisnis perbibitan di lapangan 
(dunia kerja). Internalisasi mahasiswa ke dalam 
permasalahan usaha bidang perbibitan ternak. 

34 TT81 Pemberdayaan 
Masyarakat 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; model-model 
pemberdayaan masyarakat, konsep dan aspek 
pemberdayaan masyarakat di bidang perbibitan, 
struktur dan pola komunikasi masyarakat, model 
komunikasi efektif, dasar pengelolaan dinamika 
kelompok, evaluasi pengelolaan dinamika 
kelompok. 

35 TT82 Agribisnis 
Perbibitan Ternak 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; prinsip 
identifikasi permasalahan agribisnis produksi bibit 
ternak, perencanaan usaha agribisnis, stretegi 
usaha agribisnis, monitoring dan evaluasi 
pengelolaan agribisnis.  

36 TT83 Kewirausahaan Mata kuliah ini mempelajari tentang; karekter 
wirausahawan, prinsip kewirausahaan, pola 
pengembangan usaha bersama dan kemitraan 
skala kecil menengah, MoU bisnis perbibitan 
kepada peternak budidaya, pengembangan 
jejaring agribisnis perbibitan kepada peternak 
budidaya, analisis usaha perbibitan ternak, nalisis 
kelayakan usaha produksi bibit  ternak, analisis 
resiko usaha produksi bibit  ternak, analisis 
pemasaran produk bibit ternak. 

    
    
   

 
 

 

   
 

 



37 PP81 Seminar Mata kuliah seminar berisikan tentang praktek 
pembuatan materi seminar dan praktek 
mempresentasikan hasil penelitian/ kajian secara 
komprehensip dan mandiri. Tujuan dari 
pembelajaran mata kuliah seminar adalah 
memberikan kemampuan pengetahuan dan 
keterampilan dalam mempersiapkan proyek akhir 
usaha produksi ternak. 

38 PP82 Proyek Akhir 
Produksi Ternak 

Mata kuliah ini dirancang sebagai bagian dari 
tugas akhir mahasiswa yang bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan, keterampilan teknis 
dan manajerial, serta karakter kewirausahaan di 
bidang produksi ternak.  Bentuk pembelajaran 
adalah dengan membuat Proyek Akhir Prodiksi 
Ternak yang dilakukan oleh mahasiswa secara 
mandiri dan dikerjakan secara komprehensif. 
Tujuan dari pembelajaran adalah: Mahasiswa 
mampu melakukan usaha produksi ternak. Mampu 
melakukan perencanaan dan pengelolaan 
agribisnis perbibitan. Mampu menerapkan 
pengelolaan dan rekording ternak pada fase 
seleksi bibit, kawin buatan, dan pemeliharaan 
parent stock. Mampu merencanakan 
pengembangan jejaring agribisnis perbibitan. 
Mampu melakukan analisis usaha perbibitan 
ternak. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUKTUR  MATA KULIAH  
PRODI SARJANA TERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN 

 

NO KODE MATA KULIAH TEORI PRAKTEK TOTAL 
MK 

    Semester I (satu)       
1 PP11 Pancasila 2 0 2 
2 PP12 Bahasa Indonesia 2 0 2 
3 PP13 Bahasa Inggris 2 0 2 
4 PB11 Perencanaan Wilayah Pedesaan 1 2 3 
5 PB12 Komunikasi Penyuluhan  Pertanian. 1 2 3 
6 PB13 Dasar-Dasar Penyuluhan 1 2 3 
7 PB14 Pengantar Agribisnis 1 1 2 
8 PB15 Analisis Peluang Pasar Agribisnis 1 1 2 
    JUMLAH 11 8 19 
    Semester II (Dua)       
1 PP21 Kewarganegaraan 2 0 2 
2 PP22 Agama 2 0 2 
3 PB21 Kelayakan Usaha 1 2 3 
4 PB22 Psikologi Sosial 1 1 2 
5 PB23 Modernisasi Pertanian 1 2 3 
6 PB24 Kelembagaan petani dan Perilaku 

Organisasi 
1 2 3 

7 PB25 Etika Profesi Penyuluhan Pertanian 2 0 2 
8 PB26 Managemen Agribisnis 1 2 3 
    JUMLAH 11 9 20 
    Semester III (Tiga)       
1 PB31 Program Penyuluhan Pertanian 1 2 3 
2 PB32 Pendidikan Orang Dewasa. 1 2 3 

3 PB33 
Teknologi Produksi Tanaman 
Pangan Berkelanjutan 1 2 3 

4 PB34 
Perlindungan Tanaman Ramah 
Lingkungan 1 1 2 

5 PB35 Materi Penyuluhan Pertanian 1 2 3 
6 PB36 Adaptasi dan Mitigasi Iklim 1 2 3 
7 PB37 Kewirausahaan   1 2 3 
8 PB38 Penulisan Karya Ilmiah 1 1 2 
    JUMLAH 8 14 22 
    Semester IV (Empat)       
1 PB41 Metode Penyuluhan Pertanian. 1 2 3 
2 PB42 Media Penyuluhan Pertanian. 1 2 3 
3 PB43 Administrasi Penyuluhan Pertanian 1 2 3 
4 PB44 Pemberdayaan Masyarakat. 1 2 3 
5 PB45 Sosiologi Pedesaan 1 1 2 
6 PB46 PKL 1  0 4 4 
    JUMLAH 5 13 18 

      
      
      
      
      
      
      



          Semester V (Lima)       
1 PB51 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1 3 4 
2 PB52 Statistika Terapan 1 2 3 

3 PB53 
Teknologi Produksi Tanaman 
Hortikultura Berkelanjutan 1 2 3 

4 PB54 
Teknologi Budidaya Pertanian 
Perkotaan Berkelanjutan 1 2 3 

5 PB55 Alat dan Mesin Pertanian 1 2 3 
6 PB56 Evaluasi Penyuluhan Pertanian. 1 2 3 
7 PB57 Budidaya Tanaman Organik 1 2 3 
    JUMLAH 7 15 22 
    Semester VI (Enam)       
1 PB61 Sistem Pertanian berkelanjutan. 1 2 3 

2 PB62 Teknologi Pemupukan Ramah 
Lingkungan 

1 2 3 

3 PB63 Teknologi Penangan dan 
Pengolahan Hasil Pertanian. 

1 2 3 

4 PB64 Penjaminan Mutu Pertanian 1 3 4 
5 PB65 Teknologi informasi penyuluhan 

pertanian 
1 2 3 

6 PB66 PKL II 0 4 4 
    JUMLAH 5 15 20 
    Semester VII (Tujuh)       
1 PB71 Metode Penelitian Penyuluhan 1 3 4 
2 PB72 Agroekosistem Berkelanjutan 1 2 3 
3 PB73 Pengelolaan Tanah dan Air 1 2 3 
4 PB74 Rekayasa Produk Pertanian 1 2 3 

5 PB75 Proyek Pengembangan Teknologi 
Pertanian Berkelanjutan 

1 2 3 

    JUMLAH 5 11 16 
    Semester VIII (Delapan)       
1 PP81 Proyek Akhir 0 6 6 
2 PP82 Seminar 0 1 1 
    JUMLAH 0 7 7 
            
    TOTAL 52 92 144 
    PROSENTASE 36,11 63,89 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESKRIPSI MATA KULIAH PADA KURIKULUM  PRODI SARJANA TERAPAN 
PROGRAM  STUDI PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN 

 
NO KODE MATA KULIAH DESKRIPSI MATA KULIAH 
1 PP11 Pancasila Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah Pancasila, 

hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD RI tahun 
1945, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 
RI tahun 1945, implementasi Pancasila dalam 
pembuatan kebijakan negara poleksosbudhankam, 
Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai 
sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, 
Pancasila sebagai solusi problem bangsa, dan nilai sila-
sila dalam Pancasila sebagai dasar pengembangan 
ilmu 

2 PP12 Bahasa Indonesia Mata kuliah bahasa Indonesia memuat bahan ajar 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
baik secara lisan dan tulisan terutama dalam menyusun 
paragraf, esai, menulis akademik, serta menyajikannya 
secara akurat dan santun 

3 PP13 Bahasa Inggris Mata kuliah ini mempelajari tentang berbahasa Inggris 
dengan materi bahasan meliputi listening comprehension, 
structure and written expression, cocobulary and reading 
comprehension, written English, istilah-istilah khusus dalam 
ilmu peternakan , TOEFL-like practice, computer (CBT), 
dan internet –  based (IBT)TOEFL 

4  PB 11 Perencanaan 
Wilayah 
Pedesaan 
 
 
 
 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Konsep 
pembangunan wilayah pedesaan, Kebijakan, strategi 
dan program pembangunan wilayah pedesaan, 
Perencanaan Pembangunan Wilayah, Metode 
identifikasi potensi wilayah,Analisis data potensi dan 
pemecahan masalah, Rekomendasi potensi dan 
pemecahan masalah wilayah, Analisis komoditas 
unggulan wilayah, Analisis peluang usaha komoditas 
pertanian spesifik lokasi 

  
  
  
  
  
  
  

5 PB12 Komunikasi 
Penyuluhan  
Pertanian. 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar ilmu 
komunikasi, fungsi dan prinsip komunikasi, Penerapan 
Komunikasi Kelompok, Massa  model   komunikasi, 
komunikasi verbal dan non verbal, serta makna dan 
tanda dalam proses komunikasi dan komunikasi  dalam  
menjalin jejaring usaha 

6 PB13 Dasar-Dasar 
Penyuluhan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian, 
Tujuan,Filosofi dan Prinsip Penyuluhan Pertanian, 
Ruang lingkup dan unsure-unsur Penyuluhan 
Pertanian, Landasan teknis, social dan ekonomis. 
Sasaran penyuluhan pertanian, Strategi penyuluhan 
pertanian, Administrasi penyuluhan pertanian, 
Kelembagaan dan tata hubungan kerja penyuluhan 
pertanan. 

7 PB14 Pengantar 
Agribisnis 

Memepelajari konsep dasar dan pengertian agribisnis, 
Peran agribisnis dalam kontek pembangunan pertanian, 
Peluang usaha agribisnis, Langkah-langkah persiapan 
usaha agribisnis, Pengembangan agribisnis pedesaan. 

8 PB15 Analisis Peluang 
Pasar Agribisnis 

Mata kuliah ini berisi tentang Sistem Agribisnis, Analisis 
lingkungan agribisnis, Prospek agribisnis produk 
tanaman organic, Ruang lingkup pemasaran, Lembaga 
pemasaran, Strategi pemasaran, Perilaku konsumen, 
Rantai pemasaran, Norma dan budaya masyarakat 



konsumen, Analisis pangsa pasar dan tren pasar, 
Analisis penawaran dan permintaan pasar, Segmentasi 
pasar, targeting dan positioning, Pemanfaatan TI dalam 
analisis peluang agribisnis, 

9 PP21 Kewarganegaraan Mata kuliah ini berisi tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata pembelajaran khusus, 
identitas nasional, negara dan konstitusi, hak dan 
kewajiban warga negara, demokrasi Indonesia, Negara 
hukum, geografi/wawasan nusantara, ketahanan 
nasional dan integrasi nasional. 

10 PP22 Agama Mata kuliah ini berisi tentang agama dalam kehidupan 
umat manusia, membentuk manusia seutuhnya melalui 
iman, membentuk manusia seutuhnya, berlomba 
berbuat kebaikan dan keunggulan orang beriman dan 
berilmu,  perintah menyantuni kaum lemah dan anjuran 
tolong menolong, menunjukkan sikap optimis, dinamis, 
berpikir kritis dan mengenal diri sendiri, fungsi dzikir dan 
pikir, kekuatan dan kemerdekaan adalah kearifan iman, 
dan menghilangkan beberapa nilai yang menghambat 
etos kerja pribadi beraklaq agama. 

11 PP21 Kelayakan Usaha Mata kuliah ini berisi tentang pemanfaatan TI dalam 
menganalisis kelayakan usaha, Aspek dan analisis 
financial , teknis dan lingkungan dalam kelayakan 
usaha, Legalitas, rancang bangun, dan pelaporan 
kelayakan usaha. 

12 PB22 Psikologi Sosial Mata Kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan 
kedudukan psikologi soaial, hubungan psiokogi social 
dengan ilmu-ilmu social lainnya, perilaku manusia, 
manusia dengan lingkungannya, relasi social dan 
hubungan social, persepsi social, teori atribusi, interaksi 
social, kelompok social, pembentukan sikap dan 
perubahannya dan pengukuran sikap dalam rangka 
pelaksanaan penyuluhan pertanian 

13 PB23 Modernisasi 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, ruang 
lingkup, latar belakang dan tujuan modernisasi 
pertanian, Tahapan modernisasi pertanian, Proses 
modernisasi pertanian, dan Dampak modernisasi 
pertanian, Modernisasi dalam budidaya, panen, pasca 
panen dan pengolahan hasil pertanian. 

14 PB24 Kelembagaan 
petani dan 
Perilaku 
Organisasi 

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep lembaga, 
kelembagaan, organisasi, dan keorganisasian, model-
model kelembagaan petani, prinsip-prinsip penumbuhan 
dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, 
proses tumbuh kembangnya lembaga, membangun 
partisipasi, dinamika kelompok, prinsip-prinsip 
komunikasi organisasi, manajemen dan administrasi 
kelembagaan ekonomi petani, strategi 
penumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani, 
mengembangkan kapasitas kelembagaan. Visi dan misi 
kelompok, cohesiveness kelompok, dan team work, 
aktivitas kelompok dan dinamika kelompok.  

15 PB25 Etika Profesi 
Penyuluhan 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian dan 
ruang lingkup etika, Pentignya etika profesi, Pengertian 
etika profesi, kode etik profesi, Profesionalitas kerja, 
Fitrah dan potensi kerja dalam hubungannya dengan 
perilaku, Unsur-unsur yang melandasi profesionalitas 
kerja, Faktor-faktor yang mempengaruhi etika, 



Identifikasi butir-butir etika penyuluh dalam UUSP3K, 
Peran IQ, EQ dan SQ dalam perkembangan profesi, 
Sikap sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, dan 
katalisator dalam membimbing petani. Sikap dedikasi 
dalam pengabdian untuk membela kepentingan petani. 

16 PB26 Managemen 
Agribisnis 

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan 
pentingnya agribisnis, perencanaan dan penerapan 
subsistem agribisnis, Peluang usaha agribisnis, 
Pengelolaan SDM, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan agribisnis, Pengelolaan SDA dalam 
manajemen agribisnis, Manajemen usaha mikro, kecil 
dan menengah. 

17 PB31 Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang perencanaan 
program penyuluhan, model-model perencanaan 
program, unsur-unsur  programa penyuluhan, prinsip-
prinsip penyusunan programa, tahapan penyusunan 
programa penyuluhan, tahapan penyusunan program 
penyuluhan, menyusun  program dan programa 
penyuluhan  dan RKTP, menetapkan indikator 
keberhasilan program penyuluhan. 

18 PB32 Pendidikan Orang 
Dewasa. 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang Dasar-dasar 
Pendidikan Orang Dewasa (POD) yang meliputi: 
Pengertian, Tujuan, falsafah dan azas POD, Prinsip, 
asumsi POD dan implikasinya, Perbedaan antara 
pedagogi dan andragogi, Proses Pembelajaran Orang 
Dewasa, Perencanaan Program POD, Metode, Teknik, 
Pengorganisasian dalam program POD, Bentuk  dan 
Model Pendekatan dalam POD, dan Evaluasi Program 
POD dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian 

19 PB33 Teknologi 
Produksi 
Tanaman Pangan 
Berkelanjutan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang budidaya tanaman 
pangan (padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-
umbian) mulai dari persiapan dan pengolahan lahan, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen 
secara berkelanjutan dari aspek teknis (ramah 
lingkungan), ekonomi dan social, dan dengan 
memanfaatkan alsintan yang efektif dan efisien. 

20 PB34 Perlindungan 
Tanaman Ramah 
Lingkungan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang organism 
pengganggu tanaman dan musuh alami, Pengamatan 
dan identifikasi OPT, Konsep perlindungan tanaman 
ramah lingkungan, Teknik dan strategi pengendalian 
OPT secara ramah lingkungan, Pestisida organic. 

21 PB35 Materi 
Penyuluhan 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang penyusunan materi 
penyuluhan pertanian dan penetapan materi 
penyuluhan pertanian. Di dalam penyusunan materi 
penyuluhan mahasiswa dibekali karakteristik Intrinsik 
analisis materi, sifat inovasi, Jenis-jenis materi 
penyuluhan pertanian, Prinsip-prinsip penetapan materi 
penyuluhan, Perundang-undangan penyuluhan 
pertanian (UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K), 
Pemilihan materi penyuluhan pertanian berdasarkan 
RKTP, Pengelompokan materi penyuluhan Pertanian 
berdasarkan kebutuhan sasaran. Di dalam kuliah 
penetapan materi penyuluhan, materi yang 
disampaikan meliputi Tata cara penulisan sinopsis, 



Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk 
sinopsis, Penyusun laporan hasil kegiatan perencanaan 
penyuluhan pertanian, Menyusun materi penyuluhan 
pertanian, dalam bentuk media cetak, media elektronik, 
Laporan perencanaan penyuluhan pertanian. 

22 PB36 Adaptasi dan 
Mitigasi Iklim 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan 
ruang lingkup adaptasi dan mitigasi iklim, Unsur-unsur 
atmosfer, Indikasi terjadinya pemanasan global, 
Dampak terjadinya perubahan iklim, Manajemen 
perubahan iklim, Strategi mitigasi dan adaptasi 
pertanian terhadap perubahan iklim 

23 PB37 Kewirausahaan   Mata kuliah ini mempelajari tentang  karakter 
wirausaha, , Mampu menganalisis peluang pasar 
produk pertanian. mengembangkan kreatifitas dan 
inovasi untuk menghasilkan produk pertanian yang 
unggul., kemitraan Agribisnis pertanian  negoisasi, dan 
menerapkan prinsip-prinsip negosiasi dalam 
pengembangan agribisnis pertanian permodalan 
agribisnis melakukan pemasaran produk pertanian 
secara on-line.dan Membuat proposal dan laporan 
agribisnis.dan  Melakukan evaluasi kinerja agribisnis. 

24 PP61 Penulisan Ilmiah Mata kuliah ini mempelajari tentang kaidah dan Kode 
Etik Penulisan Karya Ilmiah, menentukan dan 
mengembangkan topik, konsep, dan alur pikir karya 
ilmiah, mengembangkan latar belakang yang  berpijak 
pada alur pikir,  penyusunan landasan teori karya 
ilmiah, menyajikan data, mengakses sumber informasi 
pustaka ilmiah on-line,   review jurnal dan artikel 
nasional dan internasional,  artikel Ilmiah Berbasis 
penelitian, mengaplikasikan  mekanisme publikasi 
ilmiah secara on-line. 

25 PB41 Metode 
Penyuluhan 
Pertanian. 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian metode 
penyuluhan pertanian, Model-model pendekatan 
penyuluhan, Analisis kebutuhan metode penyuluhan, 
Penerapan pendekatan partisipatif, Jenis-jenis metode 
dan teknik penyuluhan, Pemilihan dan penetapkan 
metode penyuluhan, Penyusunan desain dan strategi 
metode penyuluhan, Penyusunan LPM. 
 

26 PB42 Media 
Penyuluhan 
Pertanian. 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian Media 
Penyuluhan Pertanian, Analisis potensi media, Jenis-
jenis media penyuluhan, Penerapan Prinsip pemilihan 
dan penetapan media, Penggunaan media, Dampak 
media, dan Evaluasi media Penyuluhan Pertanian. 

27 PB43 Administrasi 
Penyuluhan 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian 
Adminstrasi Penyuluhan Pertanian, Prinsip-prinsip 
Pendokumentasian Penyuluhan, Pengelolaan Database 
berbasis TI, Identifikasi dokumen, Penomoran 
dokumen, Pengarsipan dokumen. 

28 PB44 Pemberdayaan 
Masyarakat. 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian dan 
Latar belakang Pemberdayaan Masyarakat, Model-
model pemberdayaan masyarakat, Prinsip-prinsip 
pemberdayaan masyarakat, Desain Strategi 
pemberdayaan masyarakat, Analisis tingkat 
keberdayaan masyarakat, Penerapan metode 
pemberdayaan dalam penyuluhan, Penggunaan media 
penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat. 
 



29 PB45 Sosiologi 
Pedesaan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang identifikasi 
terjadinya proses sosial yang terjadi dalam masyarakat,  
interaksi sosial dalam suatu wilayah,  mengidentifikasi  
kebudayaan dan norma dan nilai nilai dalam 
masyarakat,  norma dan nilai nilai  dalam masyarakat,   
potensi konflik sosial, staratifikasi sosial dalam 
masyarakat,  kelompok kelompok sosial dan kehidupan 
pada masyarakat. 

30 PB51 Pelaksanaan 
Penyuluhan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Desain 
pelaksanaan penyuluhan menggunakan Lembar 
Persiapan Menyuluh (LPM) yang terdiri pemilihan dan 
penetapan materi, tujuan, metode, media, alat bantu, 
alokasi waktu, sasaran, dan langkah-langkah 
pelaksanaan penyuluhan, Pelaksanaan Penyuluhan, 
Penguasaan teknik komunikasi dan motivasi, 
Penguasaan Pembukaan, penyajian materi dan 
Penutupan (pengakhiran) dan Evaluasi. 

31 PB52 Statistika Terapan Mata kuliah ini mempelajari tentang jenis data,  
intrepretasi data,  analisis dalam  berbagai statistika,  
hipotesis dan langkah-langkah pengujian hipotesis, 
analisis eksploratif, deskriptif dan inferensial untuk 
memecahakan masalah dalam pengkajian,  Analisis 
parametrik dan non parametrik untuk memecahkan 
masalah dalam pengkajian. 

32 PB53 Teknologi 
Produksi 
Tanaman 
Hortikultura 
Berkelanjutan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang budidaya tanaman 
hortikultura mulai dari persiapan dan pengolahan lahan, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen 
secara berkelanjutan dari aspek teknis (ramah 
lingkungan), ekonomi dan social, dan dengan 
memanfaatkan alsintan yang efektif dan efisien. 

33 PB54 Teknologi 
Budidaya 
Pertanian 
Perkotaan 
Berkelanjutan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Latar belakang 
pengembangan pertanian perkotaan, Jenis tanaman 
yang cocok untuk pertanian prkotaan, Penghitungan 
kebutuhan nutrisi dan media tanam hidroponik, 
aeroponik dan vertikultur, Desain/rancang bangun 
hidroponik, aeroponik dan vertikultur, Memproduksi 
tanaman dengan hidroponik, aeroponik dan vertikultur 
berkelanjutan secara teknis (ramah 
lingkungan/organic), ekonomis, dan social. 

34 PB55 Alat dan Mesin 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengenalan dan 
prinsip kerja alat dan mesin pertanian, Pengoperasian 
alat dan mesin budidaya, panen, pasca panen, dan 
pengolahan, Analisis efektifitas dan biaya operasional 
serta titik impas alat dan mesin pertanian. 
Pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 

35 PB56 Evaluasi 
Penyuluhan 
Pertanian. 

Mata kuliah ini mempelajari tentang: Pengertian dan 
ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian, prinsip,  
tujuan, Metode Evaluasi pelaksanaan dan dampak 
penyuluhan pertanian, menetapkan indikator, menyusun 
dan memvaliditas instrumen evaluasi,menetapkan 
metode pengumpulan data, menetapkan responden, 
menganalisis hasil evaluasi, menyusun rekomendasi 
kebijakan hasil evaluasi, melakukan evaluasi/analisis 
media, menetapkan indikator keberhasilan program 
penyuluhan,menyusun laporan evaluasi. 

36 PB57 Budidaya 
Tanaman Organik 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Prinsip-prinsip 
pertanian organic, Idintifikasi persyaratan sistem 
pertanian organic, Penelusuran sejarah lahan, 
Persiapkan saprodi dan lahan organic, Pemupukan 



dengan bahan organic, Pengendalian HPT secara 
organic, Panen dan pasca panen sesuai dengan 
standar organic, Analisis usahatani pertanian secara 
organik. 

37 PB61 Sistem Pertanian 
berkelanjutan. 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Regulasi 
pemanfaatan produk RG dan dampak penggunaan 
produk rekayasa genetic, Konsep pertanian 
berkelanjutan. Prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, 
model pertanian berkelanjutan, Penerapan konsep 
pertanian berkelanjutan, Perencanaan budidaya 
pertanian berkelanjutan, Pengelolaan budidaya 
pertanian berkelanjutan, Penerapan teknik budidaya 
tanaman pangan/hortikultura berdasarkan prinsip 
prinsip GAP/teknologi ramah lingkungan untuk 
menghasilkan produk pertanian yang aman, sehat, 
utuh, dan halal, Evaluasi usaha budidaya pertanian 
berkelanjutan. 

38 PB62 Teknologi 
Pemupukan 
Ramah 
Lingkungan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Karakteristik tanah 
tropis di Indonesia, Analisis dan Interpretasi hasil 
analisis fisik, kimia dan biologi tanah, Penghitungan 
kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah, 
Pengolahan tanah dengan beberapa cara, Perbaikan 
kesuburan tanah dengan pemanfaatan  bahan 
organik.dan bahan pembenah tanah, Identifikasi 
berbagai jenis media tanam, Identifikasi kandungan 
bahan media tanam, Identifikasi kebutuhan tanaman, 
Penghitungan kebutuhan jenis bahan media tanam, 
Penyiapan komposisi media tanam sesuai dengan 
kebutuhan  tanaman, Konsep dasar teknologi pupuk 
dan pemupukan, Dampak penggunaan pupuk kimia, 
Manfaat penggunaan pupuk organik, pupuk hayati dan 
vermi compost, Memproduksi pupuk organik, pupuk 
hayati dan vermi compost, Penghitungan dosis 
penggunaan pupuk organik,  pupuk hayati dan vermi 
compost, Aplikasikan Agensia hayati untuk peningkatan 
kesuburan tanah. 

39 PB63 Teknologi 
Penangan dan 
Pengolahan Hasil 
Pertanian. 

Mata kuliah ini mempelajari tentang panen, criteria 
panen, teknik pemanenan, pengangkutan, pemberihan 
dan pencucian, sortasi, grading, fisiologi produk 
pertanian, factor-faktor penyebab kerusakan hasil , 
penyimpanan dan pengemasan. 
Karakteristik hasil pertanian, prinsip-prinsip pengolahan 
hasil pertanian (pengeringan, emulsi, ekstraksi, 
pengawetan dengan bahan kimia, kristalisasi, proses 
thermal, irradiasi), BTM, pengemasan dan labeling, 
keamanan pangan, evaluasi gizi pada proses 
pengolahan. 

40 PB64 Penjaminan Mutu 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian 
Penjaminan Mutu Pertanian, Pengertian Mutu Pangan, 
Pengertian dan Ruang lingkup Jaminan Mutu Pangan, 
Kelembagaan Sistem Jaminan Mutu Pangan dan 
Standar Mutu Pangan, ISO Produk Pangan dan 
Sertifikasi  Prima, GAP, GHP, GMP, GDP, HACCP dan 
Sertifikasi Produk Pangan Organik. 

41 PB65 Teknologi 
informasi 
penyuluhan 
pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian 
Teknologi Informasi (TI), Pengenalan software, 
hardware dan brainware TI, Aplikasi software pengolah 
kata (M.S.Word), angka (M.S.Excel), presentasi 
(powerpoint) dan data statistic (SPSS), dll, Produk-



produk TI, Akses informasi digital (internet, cyber 
extension, browser, search engine,dll.). 

42 PB71 Metode Penelitian 
Penyuluhan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Konsep dasar 
penelitian penyuluhan, Pengertian metode ilmiah dan 
jenis-jenis penelitian penyuluhan, Idenifikasi masalah 
dan perumusan masalah, Variabel dan jenis data, 
Penyusunan kerangka piker dan hipotesis, Populasi 
dan sampel, Metode dan teknik pengumpulan data, 
Penyusunan Instrumen pengumpulan data, dan Teknik 
analisis data, Sistematika proposal dan laporan 
penelitian penyuluhan. 

43 PB72 Agroekosistem 
Berkelanjutan 

Mata kuliah ini mempelajari tetang Konsep 
agroekosistem, Macam komponen biotik dan abiotik, 
Konsep biodiversitas, Dampak bahan kimia pada lahan 
pertanian, Kompetisi dan pola tanam, Kearifan local 
dalam pengelolaan SDA, Penerapan strategi pertanian 
berwawasan ekologi berkelanjutan. 

44 PB73 Pengelolaan 
Tanah dan Air 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Konsep 
pengelolaan tanah dan air, Potensi dan kendala 
pengelolaan tanah dan air, Teknik pengelolaan tanah 
dan air di lahan pertanian organic, Organisasi 
pengelolaan air, Pengelolaan tanah dan air model 
pertanian terkendali (misal green house, hidroponik, 
vertikultur, dll). 

45 PB74 Rekayasa Produk 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengertian 
Rakayasa Produk Pertanian, Pemanfaatan kombinasi 
teknik pertanian dengan prinsip-prinsip rekayasa 
biosistem (agrotechnology), kompetisi teknik unggul 
untuk mengembangkan system pertanian 
berkelanjutan, Penerapan bioteknologi dalam pertanian, 
Penerapan bioteknologi dalam budidaya pertanian, 
Teknik rekayasa pada produk pertanian 
 

46 PB75 Proyek 
Pengembangan 
Teknologi 
Pertanian 
Berkelanjutan 

Mata kuliah ini mempelaajari tentang Perancangan 
projek pengembangan teknologi pertanian 
berkelanjutan, Pelaksanaan projek pengembangan 
teknologi pertanian berkelanjutan, Analisis hasil projek 
pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan, 
Evaluasi pelaksanaan projek pengembangan teknologi 
pertanian berkelanjutan melalui Proses Permagangan 
di tempat DUDI. 

47 PP82 Seminar Mata kuliah ini mempelajari tentang penyusun bahan 
presentasi proposal dan hasil pengkajian, menyiapakan 
media  untuk presentasi, menyampaikan presentasi 
proposal dan hasil pengkajian, tahapan metode 
seminar, dan teknik komunikasi. 

48 PB46 PKL I Praktik Kerja lapangan di lembaga penyuluhan meliputi 
kegiatan: Menganalisis permasalahan pada 
kelompoktani/gabungan kelompoktani, kelembagaan 
ekonomi petani; Meningkatkan kemampuan dalam 
merencanakan kegiatan penyuluhan mulai dari 
mengidentifikasi potensi wilayah (IPW), menyusun 
programa penyuluhan, menyusun rencana kegaitan 
penyuluhan, menentukan materi hingga menyusun 
sinopsis 

49 PB66 PKL II Praktik Kerja lapangan di lembaga penyuluhan meliputi 



mampu melakukan kegiatan melaksanakan 
penyululuhan dengan penggunakan  media penyuluhan 
serta menerapakan berbagai metode penyuluhan   
pada kelompok tani/gabungan kelompok tani,  
kelembagaan ekonomi petani; Meningkatkan 
kemampuan melakukan kegiatan evaluasi penyuluhan 
yang didasarkan pada kaidah kaidah ilmiah.   

50 PB81 Proyek Akhir Mata kuliah ini mengantar mahasiswa untuk memiliki 
kemampuan melakukan pengkajian penyuluhan 
pertanian serta mendesain model dari suatu produk 
berupa inovasi pemberdayaan pertanian. Mengarahkan 
mahasiswa agar mampu mengintegrasikan pengalaman 
belajar dalam  memecahkan  masalah yang dihadapi 
oleh pelaku utama dan atau pelaku usaha secara 
mendalam; meningkatkan kemampuan 
mengintergasikan pengalaman dan ketrampilan  
penyuluhan; melatih  mahasiswa dalam 
mengemukakan dan memecahkan masalah secara 
mandiri dan ilmiah serta memiliki kemampuan membuat 
desain model/prototipe/ purwarupa pemberdayaan 
dalam bidang pertanian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUKTUR  MATA KULIAH  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI BENIH 

NO KODE Mata Kuliah 
SKS 

T P Total 

    Semester I       

1 PP 11 Pendidikan  Pancasila 2 0 2 

2 PP 12 Bahasa Indonesia 2 0 2 

3 PP 13 Bahasa Inggris 2 0 2 

4 TB 14 Pengantar Genetika Tanaman 1 1 2 

5 TB 15 Pengantar pertanian 1 1 2 

6 TB 16 Matematika Terapan 1 1 2 

7 TB 17 Alat dan Mesin Pertanian 1 1 2 

8 TB 18 Klimatologi Pertanian 1 1 2 

9 TB 18 Fisiologi Tumbuhan 1 1 2 

    JUMLAH 12 6 18 

    Semester II       

1 PP 21 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0 2 

2 PP 22 Pendidikan Agama 2 0 2 

3 TB 23 Pengelolaan Tanah dan Air 1 2 3 

4 TB 24 Pengantar Pemuliaan Tanaman 2 1 3 

5 TB 25 Alat dan Mesin Perbenihan 1 1 2 

6 TB 26 Pengantar Teknologi Benih 2 1 3 

7 AH 14 Morfologi Tumbuhan 1 2 3 

    JUMLAH 11 7 18 

    Semester III       

1 TB 31 Sertifikasi Benih 1 3 4 

2 TB 32 Perbanyakan Vegetatif 1 4 5 

3 TB 33 Produksi Benih Inbrida 1 4 5 

4 TB 34 Statistik Terapan 1 2 3 

5 AH 25 Manajemen Agribisnis 1 2 3 

6 TB 35 Proteksi Tanaman 1 2 3 

    JUMLAH 6 17 23 

    Semester IV       

1 TB 41 Pelepasan Varietas 1 1 2 

2 TB 42 Perbanyakan Organ Khusus 1 3 4 

3 TB 43 Produksi Benih Hibrida 1 4 5 

4 TB 44 Rancangan Percobaan 1 2 3 

5 TB 45 Analisis Kelayakan Usaha 1 3 4 

6 TB 46 Manajemen Keuangan 1 1 2 

7 TB 47 Desain Komunikasi Visual 1 1 2 

    JUMLAH 7 15 22 

    Semester  V       

1 TB 51 Pengolahan Benih 1 3 4 

2 TB 52 Penyimpanan Benih 1 3 4 

3 TB 53 Pengujian Mutu Benih 1 3 4 



4 TB 54 Pengantar Kewirausahaan 2 1 3 

5 TB 55 Teknologi Informasi 1 2 3 

6 TB 56 Manajemen Pemasaran Benih 1 1 2 

7 TB 57 Bioteknologi Pertanian 1 2 3 

    JUMLAH 8 15 23 

    Semester VI       

1 PP 61 Penulisan  ilmiah 1 1 2 

2 TB 62 Metodologi Penelitian 1 1 2 

3 TB 63 Kewirausahaan 0 3 3 

4 TB 64 Manajemen Industri Benih 1 3 4 

5 TB 65 Jejaring Usaha 1 2 3 

6 TB 66 Pengelolaan Peralatan dan 
Bangunan perbenihan 

1 2 3 

7 PB 67 Komunikasi dan Penyuluhan 1 1 2 

8 AH 62 Keselamatan, kesehatan dan 
keamanan (K3) 

1 1 2 

    JUMLAH 7 14 21 

    Semester VII       

1 TB 71 PKL  0 8 8 

2 TB 72 Peraturan Perbenihan  2 0 2 

3 TB 73 Kapita selekta 2 0 2 

    JUMLAH 4 8 12 

    Semester VIII       

1 PP 81 Proyek akhir 0 6 6 

2 PP 82 Seminar  0 1 1 

    JUMLAH 0 7 7 

    TOTAL JUMLAH 50 94 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESKRIPSI MATA KULIAH PADA KURIKULUM  PRODI SARJANA TERAPAN 
PROGRAM  STUDI TEKNOLOGI BENIH 

 

No Kode Mata Kuliah Deskripsi Mata Kuliah 
1 PP 11 Pancasila Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah 

Pancasila, hubungan Pancasila dengan 
pembukaan UUD RI tahun 1945, penjabaran 
Pancasila dalam batang tubuh UUD RI tahun 
1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan 
kebijakan negara poleksosbudhankam, Pancasila 
sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai 
sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, 
Pancasila sebagai solusi problem bangsa, dan 
nilai sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar 
pengembangan ilmu 

2 PP 12 Bahasa Indonesia Mata kuliah bahasa Indonesia memuat bahan 
ajar untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar, baik secara lisan dan tulisan 
terutama dalam menyusun paragraf, esai, 
menulis akademik, serta menyajikannya secara 
akurat dan santun 

3 PP 13 Bahasa Inggris Mata kuliah ini mempelajari tentang berbahasa 
Inggris dengan materi bahasan meliputi listening 
comprehension, structure and written expression, 
cocobulary and reading comprehension, written 
English, istilah-istilah khusus dalam ilmu peternakan 
, TOEFL-like practice, computer (CBT), dan internet 
–  based (IBT)TOEFL 

4 TB 14 Pengantar 
Genetika 
Tanaman 

Mata kuliah ini mempelajari tentang peta 
kromosom, contoh penerapan genetika dalam 
pemuliaan tanaman, pengertian genetika dan 
hukum mendel, mekanisme pewarisan sifat, 
Menjelaskan DNA, transfer informasi genetika, 
pautan dan rekomendasi Gen, Gen di luar 
kromosom, jenis-jenis mutasi gen, mutasi 
kromosom, mutagen, perubahan jumlah 
kromosom 

5 TB 15 Pengantar 
pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang persiapan 
lahan, pengolahan lahan, persemaian, 
penanaman, pemeliharaan (pemupukan, 
penyiangan, pengairan), panen, metide 
perbanyakan tanaman vegetatif dan generatif, 
faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 
komoditas. 

6 TB 16 Matematika 
Terapan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang perhitungan 
kebutuhan benih, perhitungan kebutuhan BBM, 
perhitungan kecepatan, volume, efisiensi, 
efektivitas alat dan mesin, produktivitas alat 
mesin, perhitungan kalibrasi. 

7 TB 17 Alat dan Mesin 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, 
ruang lingkup, tujuan penggunaan alat mesin 
budidaya, alat mesin  pengolahan tanah, alat 
mesin  tanam, alat mesin  irigasi, alat mesin  



pengendalian OPT, alat mesin panen, spesifikasi 
alat mesin pertanian, merawat alat mesin 
budidaya, mengelola alat mesin budidaya, jenis-
jenis alat mesin  irigasi dan pemupukan, jenis-
jenis alat mesin panen, prinsip kerja, sumber 
tenaga / motor penggerak, spesifikasi alat mesin 
pertanian. 

8 TB 18 Klimatologi 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
iklim, cuaca dan ruang lingkupnya, unsur iklim 
dan cuaca, peranan hujan, suhu, kelembaban, 
penguapan, penyinaran, awan, tekanan udara, 
pengelolaan unsur i iklim, peranan iklim mikro, 
perubahan iklim, hubungan iklim dan tanaman, 
prinsip pengelolaan dan mitigasi iklim, mengukur 
parameter unsur iklim dan cuaca, hubungan 
antar unsur iklim dan cuaca, klasifikasi iklim, 
konsep pengelolaan iklim, adaptasi mitigsi iklim, 
mengelola perubahan iklim 

9 TB 19 Fisiologi 
Tumbuhan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
fisiologi tumbuhan, proses fotosintesis, respirasi, 
fitohormon, fisiologi biji, dormansi dan deteriorasi, 
mtabolisme biji. 

10 PP 21 Kewarganegaraan Mata kuliah ini berisi tentang pendidikan 
kewarganegaraan sebagai mata pembelajaran 
khusus, identitas nasional, negara dan konstitusi, 
hak dan kewajiban warga negara, demokrasi 
Indonesia, Negara hukum, geografi/wawasan 
nusantara, ketahanan nasional dan integrasi 
nasional. 

11 PP 22 Agama Mata kuliah ini berisi tentang agama dalam 
kehidupan umat manusia, membentuk manusia 
seutuhnya melalui iman, membentuk manusia 
seutuhnya, berlomba berbuat kebaikan dan 
keunggulan orang beriman dan berilmu,  perintah 
menyantuni kaum lemah dan anjuran tolong 
menolong, menunjukkan sikap optimis, dinamis, 
berpikir kritis dan mengenal diri sendiri, fungsi 
dzikir dan pikir, kekuatan dan kemerdekaan 
adalah kearifan iman, dan menghilangkan 
beberapa nilai yang menghambat etos kerja 
pribadi beraklaq agama. 

12 TB 23 Pengelolaan 
Tanah dan Air 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
tanah dan air serta ruang lingkupnya, sifat fisik, 
kimia dan biologi tanah, pengertian pupuk dan 
ruang lingkupnya, jenis dan karakteristik pupuk, 
unsur hara dalam pupuk, pengelolaan luas lahan, 
parameter kesesuaian lahan, menghitung 
kebutuhan pupuk, melakukan pemupukan, 
pembuatan pupuk organik, menghitung 
kebutuhan air tanaman, menentukan sistem 
pengairan, melakukan analisis kesesuaian lahan.  

13 TB 24 Pengantar 
Pemuliaan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
dan ruang lingkup perakitan varietas, metode, 
prinsip, dan pross perakitan varietas, fungsi 



Tanaman persilangan tanaman, proses seleksi tanaman, 
ciri tetua.  

14 TB 25 Alat dan Mesin 
Perbenihan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang alat mesin 
pasca panen, penegring, alat ukur kadar air, 
pemisah kotoranblower, grading, alat mesin 
penyimpanan, prinsip bangunan pertanian, 
spesifikasi alat mesin perbenihan, merawat dan 
mengelola alat mesin pascapanen, menjelaskan 
peralatan dan bangunan fungsi proses kerja 
pengolahan benih, peralatan dan bangunan 
penyimpanan, dan pengemasan 

15 TB 26 Pengantar 
Teknologi Benih 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
dan tujuan teknologi benih, pengertian teknologi 
perbanyakan/produksi benih, pengertian dan 
ruang lingkup penanganan panen dan pasca 
panen, tahapan panen dan pascap panen benih, 
pengertian ruang lingkup serta tahapan 
pengemasan benih. 

16 AH 14 Morfologi 
Tumbuhan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang 
mengidentifikasi karakteristik tanaman, bagian 
tumbuhan dan fungsinya 

17 TB 31 Sertifikasi Benih Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, 
ruang lingkup dan  tujuan sertifikasi, persyaratan 
sertifikasi, prosedur sertifikasi, pemeriksaan 
lapangan, prosedur penangkar benih, proses 
sertifkasi tahap pascapanen, pelabelan dan 
pemberian sertifikat, mengaplikasikan 
persyaratan sertifikasi, menerapkan prosedur 
sertifikasi benih, melakukan proses administrasi 
sertifikasi benih, menerapkan proses teknis 
sertifikasi (pemeriksaan pendahuluan, 
pemeriksaan pertanaman setiap fase 
pertumbuhan tanaman, pengawasan panen dan 
pascapanen), pelaporan sertifikasi benih, 
pemeriksaan peralatan panen, mengidentifikasi 
varietas tanaman, pemeriksaan pada fase 
generatif, pemeriksaan alat pengolahan, 
pemeriksaan alat dan bahan pengemasan, 
pemeriksaan bangunan penyimpanan, pelaporan 
pemeriksaan panen dan pasca panen. 

18 TB 32 Perbanyakan 
Vegetatif 

Mata kuliah ini mempelajari tentang menyiapkan 
sarana produksi, penyiapan media tanam, 
perbanyakan benih dengan stek, cangkok, 
okulasi, sambung pucuk, sambung samping, 
susuan, perbanyakan benih dengan organ 
khusus (rimpang, anakan, daun, umbi, umbi 
lapis), perbanyakan secara kultur jaringan, 
proses aklimatisasi, pemeliharaan bibit, dan 
pengelolaan perbanyakan. 

19 TB 33 Produksi Benih 
Inbrida 

Mata kuliah ini mempelajari tentang produksi 
benih inbrida, persiapan sarana produksi, 



persiapan lahan, pengolahan lahan, persmaian, 
penananman, pemeliharaan (pemupukan 
penyiangan, pengairan, pengendalian OPT), 
seleksi tanaman, panen, persilangan, melakukan 
produksi benih indrida, teknik produksi benih 
rekalsitran, melakukan produksi benih rekalsitran 

20 TB 34 Statistika Terapan Mata kuliah ini mempelajari tentang 
pengumpulan data untuk perbenihan, 
pengolahan data untuk perbenihan, penyajian 
data untuk perbenihan, pengujian statistik 
produksi benih, pengumpulan data untuk 
produksi, pengolahan data untuk perbenihan, 
penyajian data untuk perbenihan, pengamatan 
data  pasca panen, pengujian statistik pasca 
panen, akurasi data, pengolahan data pengujian 
mutu benih, penyajian data pengujian mutu 
benih, menjamin akurasi data pengujian. 

21 AH 25 Manajemen 
Agribisnis 

Mata kuliah ini mempelajari tentang renstra 
pembangunan pertanian, konsep dan pentingnya 
agribisnis, kebijakan perundangan lingkup 
agribisnis, identifikasi potensi dan masalah 
agribisnis, sub sistem agribisnis dalam 
pengembangannya dalam bidang perbenihan, 
analisis peluang usaha, kepemimpinan dalam 
agribisnis da manajemen SDM, monitoring dan 
evaluasi kegiatan agribisnis, laporan kegiatan 
agribsisnis, pengelolaan SDA. 

22 TB 35 Proteksi Tanaman Mata kuliah ini mempelajari tentang pengendalian 
hama gudang, faktor pengaruh penyimpanan 
benih, pengertian proteksi tanaman, jenis OPT, 
gejala serangan, intensitas serangan, cara 
pengendalian, penyebab timbulnya serangan, 
jenis bahan pengendalian, sanitari lingkungan. 

23 TB 41 Pelepasan 
Varietas 

Mata kuliah ini mempelajari tentang penilaian, 
pelepasan, dan pendaftaran varietas, seleksi 
tanaman, prosedur penilaian pelepasan varietas 
dan prosedur syarat pelepasan varietas. 

24 TB 42 Perbanyakan 
Organ Khusus 

Mata kuliah ini mempelajari tentang menyiapkan 
sarana produksi, penyiapan media tanam, 
perbanyakan benih dengan stek, cangkok, 
okulasi, sambung pucuk, sambung samping, 
susuan, perbanyakan benih dengan organ 
khusus (rimpang, anakan, daun, umbi, umbi 
lapis), perbanyakan secara kultur jaringan, 
proses aklimatisasi, pemeliharaan bibit, 
pengelolaan perbanyakan vegetatif. 

25 TB 43 Produksi Benih 
Hibrida 

Mata kuliah ini mempelajari tentang produksi 
benih hibrida, persiapan sarana produksi, 
persiapan lahan, pengolahan lahan, persmaian, 
penananman, pemeliharaan (pemupukan 
penyiangan, pengairan, pengendalian OPT), 



seleksi tanaman, panen, persilangan, melakukan 
produksi benih hibrida, teknik produksi benih 
rekalsitran, melakukan produksi benih rekalsitran 

26 TB 44 Rancangan 
Percobaan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang metode 
perakitan varietas, prinsip dan proses perakitan 
varietas, perancangan percobaan dengan tepat, 
menyusun rancangan percobaan, mengolah data 
untuk mengambil keputusan, memanfaatkan 
rancangan percobaan untuk pengembangan 
produk benih, perancangan percobaan dengan 
tepat, mengolah data untuk mengambil 
keputusan, memanfaatkan rancangan percobaan 
untuk pengembangan pasca panen, melakukan 
pengumpulan data pengujian mutu benih, 
menyusun rancangan percobaan, menerapkan 
fungsi-fungsi manajemen, rancangan percobaan 
untuk pengembangan pengujian. 

27 TB 45 Analisis 
Kelayakan Usaha 
Perbenihan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang perhitungn 
pembiayaan usaha perbenihan, perhitungan hasil 
usaha perbenihan, analisis usaha perbenihan, 
analisis ekonomi penggunaan peralatan mesin 
perbenihan, ruang lingkup dan peran studi  
kelayakan, aspek-aspek non finansial (aspek 
teknis, hukum, sosial, lingkungan, manajemen), 
aspek-aspek finansial , konsep time value of 
money ( jangka waktu penentuan umur bisnis, 
time prefrence, discounting factors, cmpundiung 
factors, penentuan tingkat discount rate) , 
identifikasi biaya (langsung dan tidak langsung), 
identifikasi manfaat (langsung dan tidak 
langsung), cash flow ,proyeksi  rugi laba 
(komponen cah flow, proyeksi rugi laba, 
penentuan BEP), kriteria kelayakan investasi ( 
NPV, Groos benefir, cost ratio, IRR, Payback 
period, interpretasi kelayakan), identifikasi 
perubahan dalam bisnis dan menganalisis 
sensifitas kelayakan (perubahan harga output, 
input, out put input), menganalisis ekonomi 
(persamaan dan perbedaan antar kelayakan 
finansial dan ekonomi, konsep Shadow price , 
metode DRC).  

28 TB 46 Manajemen 
Keuangan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dan alat 
manajemen keuangan pada permasalahan 
keuangan, analisis keuangan untuk pengambilan 
keputusan, pelaporan keuangan  , ruang lingkup 
dan pengertian manajemen keuangan, tujuan 
dan fungsi manajemen keuangan terdiri 
perolehan dan pengelolaan modal., konsep dasar 
teori dan alat manajemen keuangan. 

29 TB 47 Desain 
Komunikasi Visual 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pembuatan  
jenis,  dan penggunaan media pemberdayaan 
masyarakat, penggunaan media untuk menjaga 



keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan 
media untuk menjaga keselamatan dan 
kesehatan kerja, penggunaan media untuk 
membangun jejaring, menjelaskan jenis media 
komunikasi, menjelaskkatan jenis, pembuatan, 
dan penggunaan media pemberdayaan 
masyarakat. 

30 TB 51 Pengolahan Benih Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian, 
ruang lingkup, tujuan pengolahan calon benih, 
pengertian, ruang lingkup, tujuan penyimpanan 
calon benih, proses penyimpanan benih, 
pengertian, ruang lingkup, tujuan pengemasan 
calon benih, proses pengemasan calon benih, 
tipe bahan kemasan calon benih dan kemasan 
benih, prinsip penanganan pasca panen benih, 
pross pengolahan benih, proses perlakuan benih 

31 TB 52 Penyimpanan 
Benih 

Mata kuliah ini mempelajari tentang proses 
penyimpanan benih, prinsip pengendalian OPT 
benih di gudang, tindakan pengendalian OPT 
benih di Gudang, prinsip pemanfaatan  peralatan 
dan bangunan penyimpanan benih 

32 TB 53 Pengujian Mutu 
Benih 

Mata kuliah ini mempelajari tentang menyiapkan 
peralatan pengujian di laboratorium, 
mengoperasikan alat pengujian di laboratorium, 
merawat alat pengujian laboratorium, prinsip dan 
metode pengambilan sampel benih untuk 
pengujian mutu benih, melakukan pengambilan 
sampel pengujian benih, menerapkan prinsip dan 
metode persiapan pengujian mutu benih, 
persiapan pengujian, menerapkan prinsip dan 
metode pengujian mutu benih, melakukan 
pengujian mutu benih, menerapkan prinsip dasar 
pelaporan hasil pengujian, melakukan pelaporan 
hasil pengujian mitu benih 

33 TB 54 Pengantar 
Kewirausahaan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep 
kewirausahaa, perencanaan bisnis, karakteristik 
wirausaha, pengenalan diri dan pengembangan 
kepribadian wirausaha, menentukan peluang 
usaha (orientasi internal dan kesternal, sumber 
gagasan bagi produk jasa baru, proses 
perencanaan dan pengembangan produk, arti 
penting orientasi pemasaran, matriks produk 
pasar), pembiayaan usaha (sumber-sumber 
permodalan, pembiayaan bisnis, penentuan 
hubungan finansial perusahaan, analisis BEP, 
penilaian perusahaan ), pembuatan rencana 
pengembangan usaha berdasarkan data 
lapangan hasil evaluasi bisnis 

34 TB 55 Teknologi 
Informasi 
Perbenihan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang penggunaan 
data manual dan digital, penggunaan data 
manual dan digital (pengelolaan data, 
pemanfaatan media untuk publikasi dan 



penelitian), pemanfaatan teknologi informasi 
dalam komunikasi, pemanfaatan teknologi 
informasi dalam pemasaran produk, 
pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi 
informasi dalam membentuk jejaring kemitraan, 
penggunaan teknologi informasi dalam statistik 
terapan. 

35 TB 56 Manajemen 
Pemasaran Benih 

Mata kuliah ini mempelajari tentang fungsi- fungsi 
pemasaran, lembaga pemasaran, strategi 
pemasaran, margin pemasraan, preferensi 
konsumen benih, keputusan pembeli, 
merkbranding dan kemasan, komsep dan ruang 
lingkup pemasran benih, lingkungan pemsaran 
(mikro dan makro), persepsi konsumen terhadap 
benih, issue global dalam pemasaran 

36 TB 57 Bioteknologi 
Pertanian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang menyiapkan 
sarana produksi, penyiapan media tanam, 
perbanyakan benih dengan stek, cangkok, 
okulasi, sambung pucuk, sambung samping, 
susuan, perbanyakan benih dengan organ 
khusus (rimpang, anakan, daun, umbi, umbi 
lapis), melakukan perbanyakan secara kultur 
jaringan, melakukan proses aklimatisasi, 
pemeliharaan bibit, pengelolaan perbanyakan 
vegetatif. 

37 PP 61 Penulisan  Ilmiah Mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip 
pelaporan secara ilmiah, pelaporan dengan 
metode ilmiah, publikasi hasil produksi benih, 
pelaporan hasil data pengujian mutu benih, 
merekomendasikan hasil pengujian mutu benih. 

38 TB 62 Metodologi 
Penelitian 

Mata kuliah ini mempelajari tentang 
mengidentifikasi karakteristik tanaman, membuat 
laporan hasil, pengamatan fase pertumbuhan 
dan produksi, penyusunan proposal, menemukan 
permasalahan produksi benih, menemukan 
permasalahan pasca panen, permasalahan 
pengujian, proposal penelitian pengujian. 

39 TB 63 Kewirausahaan 
Benih 

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep 
kewirausahaan, karakteristik wirausaha, 
pengemalan diri dan pengembangan kepribadian 
wirausaha, penilaian tentang kinerja dari masing-
masing aspek bisnis yang ada, pengembangan 
usaha berdasarkan data lapangan hasil evaluasi 
bisnis. 

40 TB 64 Manajemen 
Industri Benih 

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
dan ruang lingkup manajemen usaha, fungsi 
manajemen, perencanaan pelaksanaan, 
pengawasan, kepeminpinan usaha, sejarah dan 
karakteristik industri benih, pengendalian mutu 
industri benih, standar manajemen mutu industri 



(ISO), konsep industri benih nasional dan 
internasional, hambatan dan peluang insdustri 
benih 

41 TB 65 Jejaring Usaha Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian 
dan ruang lingkup kemitraanjejaring, prinsip-
prinsip dan pola kemitraan, model dan jejaring 
kemitraan, teknik negosiasi (konsep, persyaratan, 
bentuk dan teknik), penumbuhan dan jejaring, 
pengembangan kemitraan, pemanfaatan media 
sosial/blog. 

42 TB 66 Pengelolaan 
Peralatan dan 
Bangunan 
perbenihan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip 
aplikasi bangunan produksi benih, jenis 
bangunan perbenihan yang tepat, mengelola 
bangunan produksi dan pascapanen benih, 
menjelaskan prinsip aplikasi bangunan produksi 
benih, menjelaskan pemilih jenis bangunan 
perbenihan yang tepat, menjelaskan pengelolaan 
bangunan produksi dan pascapanen benih. 

43 TB 67 Komunikasi dan 
Penyuluhan 

Mata kuliah ini mempelajari tentang ruang lingkup 
dan tujuan komunikasi, model komunikasi, prinsip 
komunikasi efektif, tujuan pemberdayaan , 
struktur masyarakat, prinsip, metoda 
pemberdayaan,  pemberdayaan , aspek-aspek 
pemberdayaan (peningkatan kapasitas  petani, 
pemberdayan kelembagaan, jejaring dan 
kemitraan, pemberdayaan usaha ) yang 
mengarah ke uasha bisnis, model - model 
pendekatan pemberdayaan, konsep 
pemberdayaan penangkar benih, perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan 
penangkar benih, prinsip dan metode 
pemberdayaan mitra penangkar benih, 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
pemberdayaan penangkar benih, strategi 
pemberdayaan penangkar benih,  

44 AH 62 Keselamatan, 
kesehatan dan 
keamanan (K3) 

Mata kuliah ini mempelajari pengertian dan 
pentingnya K3, pengukuran tingkat keselamatan 
kerja, UU dan peraturan K3, sistem manajemen 
keselamatan dan kesejahteraan kerja, 
mengantisipasi timbulnya kecelakaan kerja, 
kesehatan kerja dan penanggulangannya, alat 
pelindung diri. 

45 TB 71 PKL  Mata kuliah ini mempelajari tentang 
mengaplikasikan usaha perbenihan dari hulu 
sampai hilir 

46 TB 72 Peraturan 
Perbenihan  

Mata kuliah ini mempelajari tentang perundangan 
untuk produksi benih, kelembagaan perbenihan, 
peraturan sertikasi dalam penanganan pasca 
panen, peraturan pengujian benih sesuai 
peruntukannya, peraturan bidang perbenihan 
sesuai peruntukannya, peraturan perundangan 



teknologi informasi. 

47 TB 73 Kapita selekta Mata kuliah ini mempelajari tentang produksi 
benih hibrida, produksi benih inbrida, 
perbanyakan benih dengan stek, cangkok, 
okulasi, sambung pucuk, sambung samping, 
sususan, menjelaskan perbanyakan benih 
dengan organ khusus (rimpang, anakan, daun, 
dan umbi), mengaplikasikan perkembangan 
teknologi perbenihan baik konvensional maupun 
no konvensional 

48 PP 81 Proyek akhir Mata kuliah ini mempelajari tentang mampu 
menghasilkan desain produk benih, 
mengaplikasikan teknologi produksi benih, desain 
pengujian, dan teknologi pengujian 

49 PP 82 Seminar  Mata kuliah ini mempelajari tentang dan 
menyusun bahan presentasi hasil produksi benih, 
melakukan presentasi hasil produksi benih, 
melakukan perencanaan kebutuhan benih, 
menyusun bahan presentasi hasil pasca panen, 
melakukan presentasi hasil pasca panen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUKTUR  MATA KULIAH  
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS HORTIKULTURA 

 
 

No Kode Mata Kuliah Teori Praktek Total 
    Semester I       
1 PP 11 Pancasila 2 0 2 
2 PP 12 Bahasa Indonesia 2 0 2 
3 PP 13 Bahasa Inggris 2 0 2 
4 AH 11 Matematika Terapan 1 1 2 
5 AH 12 Pengantar Biofarmaka 1 2 3 
6 TB 18 Klimatologi  1 1 2 
7 AH 13 Kesuburan Tanah dan Pengairan 1 2 3 
8 AH 14 Morfologi Tumbuhan 1 2 3 
    JUMLAH 11 8 19 
    Semester II       
1 PP 21 Kewarganegaraan 2 0 2 
2 PP 22 Agama 2 0 2 
3 AH 21 Statistika Terapan 1 1 2 
4 AH 22 Produksi Tanaman Biofarmaka I 1 3 4 
5 AH 23 Fisiologi Tumbuhan 1 2 3 
6 AH 24 Alat dan Mesin Pertanian 1 2 3 
7 AH 25 Manajemen Agribisnis 1 2 3 
    JUMLAH 9 10 19 
    Semester III       
3 AH 31 Produksi Tanaman Biofarmaka II 1 3 4 
3 AH 32 Pengendalian OPT 1 2 3 
4 AH 33 Perbanyakan Tanaman 1 3 4 
5 AH 34 Teknologi Pasca Panen 1 3 4 
6 AH 35 Perencanaan Usaha 1 1 2 
7 AH 36 Analisis Kelayakan Usaha 1 2 3 
8 AH 37 Manajemen Produksi 1 2 3 
    JUMLAH 7 16 23 
    Semester IV       
1 AH 41 Pertanian Organik 1 2 3 
2 AH 42 Fitokimia 1 3 4 
3 AH 43 Bioteknologi 1 2 3 
4 AH 44 Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan 1 3 4 
5 AH 45 Manajemen Keuangan Agribisnis 1 2 3 
6 AH 46 Akutansi Usaha Agribisnis 1 2 3 
    JUMLAH 6 14 20 
    Semester  V       
1 AH 51 Rancangan Percobaan 1 1 2 
2 AH 52 Penjaminan Mutu Produk Biofarmaka 1 2 3 
3 AH 53 Manajemen Kelembagaan 1 1 2 
4 AH 54 Komunikasi Bisnis 1 1 2 
5 AH 55 Jejaring Usaha Agribisnis 1 2 3 
6 AH 56 Manajemen SDM Agribisnis 1 2 3 
7 AH 57 Pengembangan Usaha 1 1 2 
8 AH 58 Kewirausahaan 1 2 3 
9 AH 59 Pemberdayaan Masyarakat 1 1 2 



    JUMLAH 9 13 22 
    Semester VI       
1 TB 62 Metodologi Penelitian 1 1 2 
2 AH 61 Teknologi Informasi 1 2 3 

3 AH 62 Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan 
(K3) 1 1 2 

4 AH 63 Permodalan 1 1 2 
5 AH 64 Manajemen Risiko 1 2 3 
6 AH 65 Manajemen Rantai Pasok 1 2 3 
7 AH 66 Pemasaran 1 2 3 
8 AH 67 Perdagangan Internasional 1 1 2 
    JUMLAH 8 12 20 
    Semester VII       
1 AH 71 Peraturan Perundangan 1 1 2 

2 AH 72 
Permasalahan  Agribisnis Hortikultura 
Biofarmaka 1 2 3 

3 PP 61 Penulisan Ilmiah 1 1 2 
4 AH 73 PKL 0 8 8 
    JUMLAH 3 12 15 
    Semester VIII       
1 PP 82 Seminar  0 1 1 
2 PP 81 Proyek akhir 0 6 6 
    JUMLAH 0 7 7 

TOTAL 48 97 145 
PROSENTASE TEORI & PRAKTEK 36% 64% 100%  
PROSENTASE TEORI & PRAKTEK NON MK WAJIB 32% 68% 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESKRIPSI MATA KULIAH PADA KURIKULUM  PRODI SARJANA TERAPAN 
PROGRAM  STUDI AGRIBISNIS HORTIKULTURA 

 
NO KODE MATA KULIAH DESKRIPSI MATA KULIAH 

1 AH 46 AKUTANSI USAHA AGRIBISNIS Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
penyusunan pembukuan agribisnis, 
sistem akuntansi dalam usaha 
biofarmaka, konsep pembukuan 
sesuai dengan SOP, pelaporan 
keuangan sesuai dengan SOP, 
konsep dasar dan teoritis tentang 
akutansi, penyusunan pembukuan 
agribisnis, sistem akuntansi dalam 
usaha, konsep pembukuan sesuai 
dengan SOP dan pelaporan 
keuangan sesuai dengan SOP. 

2 AH 24 ALAT MESIN PERTANIAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
jenis-jenis mesin pengolah tanah, jam 
kerja traktor dan efisiensinya, metode 
pembuatan sarana jalan, saluran 
irigasi dalam kebun produksi, 
pembuatan bedengan, jenis alat 
analisa untuk mengetahui status hara 
tanah, cara pengoperasionalan alat 
mesin budidaya dan panen tanaman 
biofarmaka, cara pemeliharaan alat 
mesin budidaya dan panen tanaman 
biofarmaka, cara mengoperasional-
kan alat mesin pascapanen, cara 
mengoperasionalkan alat mesin 
penyimpanan dan pengemasan,cara 
memelihara alat mesin penyimpanan 
dan pengemasan, cara meng-
operasionalkan peralatan untuk 
analisa bahan aktif, cara memelihara 
peralatan analisa, peralatan 
pengairan sesuai standar operasional 
alat, pengolahan tanah dengan traktor 



      dan alat mesin pertanian, jam kerja 
traktor dan efisiensi, sarana jalan, 
saluran irigasi dalam kebun produksi, 
peralatan pemangkasan, peralatan 
pengendalian, menggunakan dan 
menyimpan bahan pengendalian 
(pestisida), alat mesin panen, alat 
mesin budidaya dan panen, standar 
operasional alat mesin pasca panen 
dalam kerja, standar operasional alat 
mesin pengemasan dan 
penyimpanan dalam kerja standar 
operasional alat mesin pasca panen 
dalam kerja, standar operasional alat 
mesin pengemasan dan 
penyimpanan dalam kerja, standar 
operasional alat mesin pengemasan 
dan penyimpanan dalam kerja, 
memeliharan alat mesin pasca panen, 
memelihara peralatan untuk 
pengemasan dan penyimpanan, 
standar operasional alat analisa 
bahan aktif, memelihara alat analisa 
bahan aktif 

3 AH 36 ANALISIS KELAYAKAN USAHA Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
ruang lingkup dan peran studi  
kelayakan, aspek-aspek non finansial 
(aspek teknis, hukum, sosial, 
lingkungan, manajemen ), aspek-
aspek finansial, konsep time value of 
money ( jangka waktu penentuan 
umur bisnis, time prefrence, 
discounting factors, cmpundiung 
factors, penentuan tingkat discount 
rate), identifikasi biaya (langsung dan 
tidak langsung), menyusun cash flow 
,proyeksi  rugi laba (komponen cah 
flow, proyeksi rugi laba, penentuan 
BEP), kriteria kelayakan investasi ( 
NPV, Groos benefir, cost ratio, IRR, 
Payback period, interpretasi 
kelayakan), identifikasi perubahan 
dalam bisnis dan menganalisis 
sensifitas kelayakan (perubahan 
harga output, input, out put input) dan 
menganalisis ekonomi (persamaan 
dan perbedaan antar kelayakan 
finansial dan ekonomi, konsep 
Shadow price , metode DRC) 



4 AH 43 BIOTEKNOLOGI Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
perbanyakan tanaman dengan 
metode kultur jaringan, medium 
tumbuh dan persyaratan jaringan 
untuk perbanyakan, pengaturan 
cuaca dalam ruang tumbuh dan ruang 
aklimatisasi, eksploitasi 
mikroorganisme entomo patogen, 
perbanyakan, uji patogenesitas dan 
formulasi biopestisida, unsur cuaca 
dalam ruang perbanyakan dan ruang 
aklimatisasi untuk pertumbuhan bibit 
biofarmaka, kompos dan 
mengeksplorasi mikroorganisme 
pengurai, membuat pupuk hayati, 
medium tumbuh dan memperbanyak 
bibit dengan kultur jaringan, 
organisme entomo patogen untuk 
memperbanyak dan membuat bio 
pestisida dan potensi produksi dan 
perbanyakan generatif 

5 AH 23 FISIOLOGI TUMBUHAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
gangguan gulma dalam kompetisi 
penyerapan hara, air dan ruang 
tumbuh, toksisitas/keracunan dan 
defisiensi (kekurangan) unsur hara, 
pemangkasan untuk merangsang 
pembungaan dan pembuahan,  umur 
organ tanaman, waktu pengambilan 
bahan, seleksi pohon induk dan 
perbanyakan cara generatif, 
pemangkasan untuk merangsang 
pembungaan dan pembuahan, ciri-ciri 
organ tanaman siap panen, umur 
organ tanaman, waktu pengambilan, 
stressing air untuk merangsang 
pembungaan dan pembuahan, 
penyiangan gulma untuk mengurangi 
kompetisi dengan tanaman yang 
diusahakan dan unsur cuaca untuk 
menstimulasi perubahan 
pertumbuhan vegetatif ke generatif. 



6 AH 42 FITOKIMIA Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
pembentukan allelopati tanaman 
dalam memenangkan kompetisi 
dengan gulma/tanaman lain, 
pemangkasan untuk merangsang 
peningkatan metabolit sekunder 
(bahan aktif obat), jenis bahan aktif 
dalam organ tanaman, pembentukan 
metabolit sekunder dengan pupuk 
dan bahan amandemen, rendemen 
bahan aktif tanaman biofarmaka, cara 
preparasi sampel, prosedur pengujian 
bahan aktif, pemangkasan untuk 
merangsang peningkatan metabolit 
sekunder (bahan aktif obat), jenis 
tanaman yang meningkat 
allelopatinya dalam kompetisi 
terhadap tanaman lain, bahan aktif 
dalam organ tanaman hortikultura 
biofarmaka, kandungan bahan aktif 
tanaman hortikultura biofarmaka, 
pembentukan metabolit sekunder 
dengan pupuk dan bahan 
amandemen, produksi metabolit 
sekunder (terpenoid, fenolik, alkoloid) 
pada tanaman biofarmaka dengan 
teknik manipulasi unsur cuaca 

7 AH 55 JEJARING USAHA AGRIBISNIS 
DAN KEMITRAAN 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
penumbuhan jejaring usaha 
agribisnis,  jenis jenis jejaring usaha 
agribisnis, pengembangan jejaring 
usaha agribisnis, fungsi manajemen 
dalam pengembangan  jejaring usaha 
agribisnis,  strategi membangun 
pangsa pasar melalui jejaring 
agribisnis, pengelolaan pasar dan 
penguatan  jejaring usaha agribisnis, 
strategi membangun pangsa pasar 
melalui  jejaring usaha agribisnis, 
pengenalan struktur masyarakat, 
negosiasi bisnis, penerapan 
pengembangan kemitraan, kerjasama 
kontraktual, partisipatip dan negosiasi 
kontrak kerjasama (MoU), persiapan 
kerjasama dan kontrak usaha  
 



8 AH 62 KESELAMATAN, KESEHATAN 
DAN KEAMANAN (K3) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
fungsi keselamatan, kesehatan dan 
kemananan kerja  
Mengukur tingkat keselamatan kerja, 
Undang-Undang dan Peraturan K3,  
sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja, timbulnya 
kecelakaan kerja, tindakan mencegah 
kecelakaan kerja dan kesehatan kerja 
dan penanggulanggannya 
 
dalam menggunakan alat mesin 
budidaya dan panen, dalam 
menggunakan alat mesin 
pascapanen,  dalam menggunakan 
alat mesin pengemasan dan 
penyimpanan, dalam menggunakan 
peralatan analisa bahan aktif, 
perlengkapan alat pelindung diri untuk 
memperoleh keselamatan kerja, 
prinsip keselamatan, kesehatan dan 
keamanan kerja dalam operasional 
alat mesin budidaya tanaman 
biofarmaka dan dalam budidaya 
tanaman biofarmaka 
  

9 AH 13 KESUBURAN TANAH DAN 
PENGAIRAN 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
kebutuhan air untuk pertumbuhan 
tanaman biofarmaka, metode 
pengairan untuk optimalisasi 
produksi, pengaturan air untuk 
perangsangan pembungaan dan 
pembuahan,  sifat fisik, kimia, biologi, 
lengas dan aerasi tanah, pertukaran 
kation, penyerapan hara dan faktor 
yang mempengaruhi, pupuk sebagai 
bahan penambah hara dalam medium 
tanah, penambahan bahan organik 
dan pembenah tanah, jenis pupuk, 
kandungan hara dan fungsi masing-
masing unsur, tanah berdasar sifat 
fisik, kimia, biologi, lengas dan aerasi 
tanah, pertukaran kation dan 
penyerapan hara dengan 
mengkondisikan keasaman lapisan 
tanah, kebutuhan air untuk 
pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman berdasar kapasitas lapang 
dan titik layu,metode pengairan 
sesuai jenis tanaman dan lahan, 
defisiensi dan toksisitas unsur hara,  
standar operasional prosedur 
pemupukan tepat jenis, dosis, cara, 
waktu dan alat, pemupukan dan 
pemberian amandemen/pembenah 
tanah dan kebutuhan pupuk berdasar 
jenis dan dosis dan kebutuhan pupuk 
berdasar jenis dan dosis 
 



10 AH 58 KEWIRAUSAHAAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
konsep kewirausahaan, pengenalan 
diri dan pengembangan kepribadian 
wirausaha, pengenalan diri dan 
pengembangan kepribadian 
wirausaha, menentukan peluang 
usaha (orientasi internal dan 
eksternal , sumber gagasan bagi 
produk jasa baru , proses 
perencanaan dan pengembangan 
produk , arti penting orientasi 
pemasaran, matriks prosduk pasar), 
pembiayaan usaha (sumber-sumber 
permodalan, pembiayaan bisnis, 
penentuan hubungan finansial 
perusahaan, analisis BEP, penilaian 
perusahaan ) dan pembuatan 
rencana pengembangan usaha 
berdasarkan data lapangan hasil 
evaluasi bisnis. 
 

11 TB 18 KLIMATOLOGI Mata kuliah ini memeplajari tentang; 
unsur iklim dan cuaca yang 
berpengaruh langsung terhadap 
produksi tanaman biofarmaka, 
peralatan pengukur unsur cuaca, 
penyajian data dan kalibrasinya, 
metode peramalan cuaca terhadap 
produksi dan kualitas tanaman, besar 
curah hujan, intensitas sinar matahari, 
kelembaban udara, suhu udara, 
penguapan air, kecepatan angin, data 
unsur cuaca dalam produksi 
biofarmaka dan prakiraan cuaca dan 
iklim dari BMKG untuk produksi 
biofarmaka. 
 

12 AH 54 KOMUNIKASI BISNIS Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
teknik komunikasi efektif usaha 
agribisnis biofarmaka melalui 
berbagai media, pengelolaan 
komunikasi dengan mitra usaha mulai  
dari hulu sampai hilir , teknik promosi  
melalui berbagai media dan teknik 
menjalin hubungan dengan mitra 
usaha agribisnis biofarmaka  
 

13 AH 25 MANAJEMEN AGRIBISNIS Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
renstra pembangunan pertanian, 
konsep dan pentingnya agribisnis, 
kebijakan perundanagn lingkup 
agribisnis, mengidentifikasi potensi 
dan masalah agribisnis, sub sistem 
agribisnis dan penerapannya dalam 
bidang biofarmaka, kepemimpinan 
dalam agribisnis dan manajemen 
SDM, monitoring dan evaluasi 
kegiatan agribisnis, pelaporan 
kegiatan agribisnis dan pengelolaan 



Sumberdaya Alam 
 

14 AH 53 MANAJEMEN KELEMBAGAAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
jenis dan macam kelembagaan dan 
organisasi yag tepat untuk usaha 
agribisnis hortikultura biofarmaka 
dalam pengelolaan usaha mulai dari 
hulu sampai hilir  meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaannya dan 
pengawasannya, serta bentuk bentuk 
kepemimpinan yang diperlukan dalam 
setiap kelembagaan yang ada pada 
lingkup usaha ini 
 

15 AH 45 MANAJEMEN KEUANGAN 
AGRIBISNIS 

Mata kuliah ini mempelajari tentang;  
ruang lingkup dan pengertian 
manajemen keuangan, tujuan dan 
fungsi manajemen keuangan terdiri 
dari perolehan dan pengelolaan modal 
dan konsep dasar teori dan alat 
manajemen keuangan. 
 

17 AH 65 MANAJEMEN RANTAI PASOK Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
konsep dasar pengelolaan rantai 
pasok suatu usaha agribisnis. 
Bagaimana fasilitas, sediaan, 
transportasi, informasi, sourcing dan 
pricing berpengaruh dalam upaya 
usaha memproduksi dan mendelivery 
produk kepada mitra atau konsumen, 
permasalahan pada rantai pasok 
tradisional  Pendekatan sistem dalam 
managemen rantai pasok   
pengendalian rantai pasok (Supply 
Chain) dan rantai nilai (Value chain) 
analisis dan pengukuran nilai tambah 
kompleksitas jaringan rantai pasok 
agibisnis struktur dan karakeristik 
rantai pasok agribisnis mekanisme 
dan kelembagaan rantai pasok 
agribisnis faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan rantai 
pasok agribisnis menganalisis dan 
merekomendasikan strategi 
managemen rantai pasok agribisnis 
yang efektif 
 

18 AH 64 MANAJEMEN RISIKO Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
pengelolaan risiko usaha, 
pengendalian risiko usaha, 
pengendalian risiko teknis,sosial dan 
ekonomi,  strategi pengendalian risiko 
teknis, sosial dan ekonomi pada 
usaha Agribisnis Biofarmaka. 



19 AH 56 MANAJEMEN SDM AGRIBISNIS Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, 
dalam usaha agiribisnis biofarmaka 
sistem tunjangan dan kompensasi,  
perencanaan dan perekrutan SDM, 
hubungan kerja sesuai peraturan 
perundang-undangan, kebijakan SDM 
Agribisnis Biofarmaka dalam 
melakukan usaha  

20 AH 11 MATEMATIKA TERAPAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
data produksi dan konsumsi, 
kebutuhan tanaman biofarmaka 
,kebutuhan lahan,  waktu produksi, 
sumber bibit,lokasi penanaman, 
waktu panen, lokasi pemasaran dan 
data permasalahan budidaya 
tanaman biofarmaka 
 

21 TB 62 METODOLOGI PENELITIAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
metode ilmiah untuk mengatasi 
masalah budidaya tanaman 
biofarmaka, instrumen evaluasi 
budidaya tanaman hortikultura 
biofarmaka dan proposal peneitian 

22 AH 14 MORFOLOGI TUMBUHAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
jenis varietas tanaman biofarmaka 
berdasar bentuk daun, batang, 
bunga, buah, biji dan akar, bagian 
tanaman biofarmaka dan fungsinya, 
jenis varietas tanaman biofarmaka 
berdasar bentuk daun, batang, 
bunga, buah, biji dan akar dan 
identifikasi karakteristik tanaman 
biofarmaka 
 

23 AH 66 PEMASARAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
survey pasar atas suatu produk 
agribisnis biofarmaka, 
pengembangan rencana pemasaran, 
penetapan harga produk, strategi 
pemasaran produk, evaluasi 
pemasaran produk agribisnis 
biofarmaka. 



24 AH 12 PENGANTAR BIOFARMAKA Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
sejarah biofarmaka, jenis-jenis  
tanaman biofarmaka, perbedaan 
jamu, herbal terstandar, fitomarmaka 
dan obat modern, efek samping 
penggunaan produk biofarmaka 
terhadap manusia, jenis-jenis  
tanaman biofarmaka, jenis-jenis 
produk  biofarmaka yang beredar di 
pasaran,  identifikasi tentang 
perbedaan jamu, herbal terstandar, 
fitomarmaka dan obat modern dan  
efek penggunaan produk biofarmaka 
terhadap manusia. 
 

25 AH 52 PENJAMINAN MUTU PRODUK 
BIOFARMAKA 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
standarisasi produk biofarmaka, GAP 
(Good Agricultural Practices), GMP 
(Good Manufacturing Practices), GHP 
(Good Handling Practices), GDP 
(Good Distribution Practices), GSP 
(Good Storage Practices), SSOP 
(Sanitation Standard Operational 
Prodecures) onfarm dan off farm, 
HACCP (Hazard Analitycal Critical 
Control Point), SOP (Standar 
Operasional Prosedur), standarisasi 
produk biofarmaka, dan produk 
biofarmaka terstandar 

26 PP 61 PENULISAN ILMIAH Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
publikasi hasil  budidaya, pelaporan 
dengan metode ilmiah dan publikasi 
hasil  pascapanen. 



27 AH 32 PENGENDALIAN OPT 
Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
gulma sebagai tempat berkembang 
musuh alami, gejala/tanda serangan 
OPT, berat dan luas serangannya, 
prinsip, strategi, taktik pengendalian 
hama terpadu, ekosistem, 
agroekosistem, tekanan, seleksi dan 
keseimbangan alami, metode 
pengendalian, bahan dan alat 
pengendalian, tepat jenis, dosis, cara, 
waktu dan alat pengendalian, 
dinamika populasi musuh alami dan 
OPT untuk membuat prediksi 
serangan OPT, penyiangan cara 
selektif untuk mempertahankan 
habitat musuh alami, gulma yang 
menjadi inang hama dan penyakit, 
serangan hama,  intensitas serangan, 
penyebab serangan dan luas 
serangan OPT, prinsip pengendalian 
hama terpadu, pengendalian OPT 
dengan tepat jenis, dosis, cara, waktu 
dan alat dan produksi serangan OPT 
sebagai komponen pengendalian. 

28 AH 57 PENGEMBANGAN USAHA Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
pengembangan pemasaran produk 
biofarmaka, penentuan produk yang 
akan dipasarkan, serta 
pengembangan pemasaran produk. 

29 AH 59 PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
prinsip dan metode pemberdayaan 
mitra usaha, tahapan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi 
pemberdayaan mitra usaha, tahapan 
pembuatan  jenis,  dan penggunaan 
media pemberdayaan mitra usaha, 
langkah langkah strategi 
pemberdayaan mitra usaha. 

30 AH 71 PERATURAN PERUNDANGAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
peraturan terkait budidaya tanaman 
biofarmaka, regulasi pemerintah 
terkait biofarmaka, peraturan dalam 
melakukan budidaya tanaman 
biofarmaka dan peraturan terkait 
biofarmaka. 



31   PERBANYAKAN TANAMAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
cara perbanyakan vegetatif dan 
persyaratan pohon induk, fungsi 
kebun entris/induk, persemaian, 
kebun bibit/benih dan seleksi 
bibit/benih, jenis, varietas, klasifikasi 
benih/bibit, hibridisasi bibit/benih, 
pengujian mutu benih, klasifikasi 
benih/bibit, uji mutu dan sertifikasi 
benih, penanganan (pengolahan), 
sortasi dan penyimpanan bibit/benih, 
memproduksi bibit/benih, mengolah 
bibit/benih, sortasi, penyimpanan dan 
sertifikasi benih, perbanyakan 
tanaman secara vegetatif 
(penyambungan, okulasi, cangkok, 
penyusuan, stek), kebun induk, 
persemaian dan kebun bibit, seleksi 
dan sertifikasi benih/bibit dan 
hibridisasi bibit/benih tanaman 
biofarmaka. 
 

32 AH 67 PERDAGANGAN 
INTERNASIONAL 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
pengembangan pasar ekspor dan 
perdagangan Internasional, antisipasi 
issue global dalam  pemasaran, 
pengembangan pasar ekspor dan 
perdagangan Internasional dan issue 
global dalam  pemasaranproduk 
biofarmaka. 
 

33 AH 35 PERENCANAAN USAHA Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
ruang lingkup perencanaan usaha, 
meliputi pemilihan ide , penuangan 
ide,analisis situasi, perencanaan 
operasi usaha perencanaan produk 
yang tepat,perencanaan sumberdaya, 
keuangan organisasi, pemsaran dan 
kemitraan yang tepat, estimasi 
pembiayaan, prakiraan modal dan 
estimasi risiko usaha yang dituangkan 
dalam bentuk usaha agribisnis 
biofarmaka. 
 

34 AH 72 PERMASALAHAN AGRIBISNIS 
HORTIKULTURA BIOFARMAKA 

Mata kuliah ini mempelejari tentang; 
permasalahan usaha agribisnis 
hortikultura biofarmaka yang aktual, 
langkah langkah   pemecahan 
masalah usaha agribisnis hortikultura 
biofarmaka baik konvensional 
maupun non konvensional, 
permasalahan usaha agribisnis 
hortikultura biofarmaka, pemecahan 
masalah usaha agribisnis hortikultura 
biofarmaka baik konvensional 
maupun non konvensional. 



35 AH 63 PERMODALAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
pengelolaan keuangan dengan e -
bisnis, pengelolaan modal bisnis, 
sumber pembiayaan baik individual 
maupun total, bagaimana penentuan 
struktur modal optimal, kebijakan 
dividen yang dapat memaksimalkan 
nilai usaha. manajemen modal kerja 
sebagai penggunaan financial tools 
untuk membantu usaha mencapai 
tujuannya dalam bentuk kebijakan 
pengelolaan dan pembiayaan. 
Beberapa topik khusus dalam 
(derivatif, permodalan multinasional, 
pembiayaan campuran, merger dan 
akuisisi) 
 

36 AH 41 PERTANIAN ORGANIK Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
metode pengolahan tanah secara 
intensif, semi intensif dan tanpa olah 
tanah dan berkelanjutan, kondisi 
lahan berkelanjutan dengan metode 
olah tanah yang diterapkan dan 
peralatan yang digunakan dan 
topografi,  pencegahan erosi dan 
teknik konservasi tanah dan air, jenis-
jenis pembenah tanah, pupuk 
organik, kompos dan unsur hara, 
pengendalian OPT dengan 
manipulasi lingkungan, fungsi musuh 
alami sebagai pengendali alami, 
metode pengomposan, persyaratan 
bahan, tempat, aerasi dan isolat jasat 
pengurai dan pupuk hayati,  
pengelolaan limbah biofarmaka, 
metode pengolahan tanah yang akan 
digunakan berdasar kondisi lahan, 
topografi dan jenis tanaman 
biofarmaka yang diusahakan,  alat 
olah tanah dan penambahan bahan 
organik/kompos, membuat teras, 
mengatur aliran air untuk mencegah 
erosi, konsep konservasi lahan dan 
air, kompos & pupuk hayati dan 
mendaur hara secara simultan 
dengan kegiatan budidaya 



37 AH 22 PRODUKSI TANAMAN 
BIOFARMAKA I 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
fungsi mulsa plastik, pengaturan jarak 
tanam, pemberian pupuk dasar, 
penanaman benih/bibit, penutupan 
lubang tanam, pemasangan anjir dan 
naungan, metode pemangkasan 
untuk pembentukan frame (bentuk) 
pohon, tepat jenis, dosis, cara, waktu 
dan alat pemupukan, penambahan 
bahan amandemen dan pupuk untuk 
merangsang peningkatan metabolit 
sekunder, pemasangan mulsa plastik, 
menentukan jarak tanam, membuat 
lubang, memberi pupuk dasar, 
menanan bibit/benih, menutup lubang 
tanam, memasang naungan dan anjir, 
pemangkasan untuk membentuk  
frame (bentuk) pohon dan cabang-
cabang produksi, cara pemanenan, 
metode dan tahapan pelestarian 
plasma nutfah dan plasma nutfah 
tanaman biofarmaka 

38 AH 31 PRODUKSI TANAMAN 
BIOFARMAKA II 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
fungsi mulsa plastik, pengaturan jarak 
tanam, pemberian pupuk dasar, 
penanaman benih/bibit, penutupan 
lubang tanam, pemasangan anjir dan 
naungan, metode pemangkasan 
untuk pembentukan frame (bentuk) 
pohon, tepat jenis, dosis, cara, waktu 
dan alat pemupukan, penambahan 
bahan amandemen dan pupuk untuk 
merangsang peningkatan metabolit 
sekunder, pemasangan mulsa plastik, 
menentukan jarak tanam, membuat 
lubang, memberi pupuk dasar, 
menanan bibit/benih, menutup lubang 
tanam, memasang naungan dan anjir, 
pemangkasan untuk membentuk  
frame (bentuk) pohon dan cabang-
cabang produksi, cara pemanenan, 
metode pelestarian plasma nutfah,  
tahapan pelestarian plasma nutfah 
tanaman biofarmaka. 

39 AH 51 RANCANGAN PERCOBAAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
rancangan percobaan, data untuk 
mengambil keputusan, rancangan 
percobaan untuk pengembangan 
budidaya tanaman biofarmaka dan 
perancangan percobaan pasca panen 

40 PP 82 SEMINAR Mata kuliah ini berisikan tentang; 
pelaksanaan dan presentasi hasil  
panen, presentasi hasil pascapanen 
dan presentasi hasil budidaya lingkup  
agribisnis hortikultura biofarmaka. 



41 AH 21 STATISTIKA TERAPAN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
pemetaan data produksi dan 
konsumsi, kebutuhan bibit/benih, 
kebutuhan lahan, waktu produksi, 
sumber bibit/benih, lokasi 
penanaman, waktu panen dan lokasi 
pemasaran,  pengamatan data pasca 
panen dan pengujian statistik pasca 
panen. 

42 AH 61 TEKNOLOGI INFORMASI Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
penggunaan data manual dan digital  
untuk perencanaan produksi 
biofarmaka, penggunaan media 
elektronik dan cetak untuk memahami 
issu terkini masalah usaha agribisnis 
hortikultura biofarmaka, penggunaan 
media elektronik dan cetak untuk 
mengatasi masalah usaha hortikultura 
biofarmaka, e- bisnis, e-commerce 
dan rendemen bahan kering tanaman 
biofarmaka 

43 AH 34 TEKNOLOGI PASCA PANEN Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
cara pengumpulan hasil panen 
tanaman biofarmaka, cara sortasi, 
cara pembersihan/pencucian, cara 
penirisan, cara grading, cara 
melakukan pemotongan, cara 
mengeringkan tanaman biofarmaka 
cara mengecilkan 
ukuran/menepungkan, hama penyakit 
gudang penyimpanan, pengumpulan 
hasil panen tanaman biofarmaka, 
sortasi, pembersihan/  pencucian, 
penirisan, grading, pemotongan dan 
jenis-jenis kemasan. 

44 AH 44 TEKNOLOGI PENGEMASAN 
DAN PENYIMPANAN 

Mata kuliah ini mempelajari tentang; 
kelebihan dan kekurangan masing-
masing jenis pengemas, cara 
membuat labelling, cara mengemas 
bahan biofarmaka, cara menyimpan 
bahan biofarmaka,  kondisi ruang 
penyimpanan, sanitasi ruang 
penyimpanan, kondisi atmosfer ruang 
penyimpanan dan pengaturan 
penyimpanan. 

45 AH 73 PKL  Mata kuliah ini berisikan tentang; 
penyusunan bisnis plan di  unit 
usaha, praktek  mengelola usaha, 
pengelolaan agribisnis secara 
menyeluruh baik dari sisi produksi, 
keuangan, pasar dan SDM, 
perhitungan pembiayaan usaha, 
perhitungan hasil usaha dan praktek  
mengelola usaha 



46 PP 81 PROYEK AKHIR Mata kuliah ini berisikan tentang; 
desain agribisnis hortikultura 
biofarmaka, teknologi budidaya dan 
teknologi penanganan pasca panen 
tanaman hortikultura biofarmaka, 
bisnis hortikultura biofarmaka, issu -
issu terkini untuk mengembangkan 
bisnis hortikultura biofarmaka dan 
mendesain pengembangan wilayah 
agribisnis hortikultura biofarmaka 
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