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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wa barokatuh 

 

Alhamdulillahhirobil‘alamin, syukur serta puji hanya milik 

Allah yang senantiasa kita sanjungakan, atas rahmat dan rahim-Nya, 

Buku Panduan Akademik Progam Studi Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun akademik 2015/ 2016 

dapat diselesaikan. 

Penerbitan Buku Panduan Akademik ini merupakan penerbitan 

perdana dari Progam Studi Agribisnis disesuaikan dengan keadaan 

terkini meskipun dari sisi isi maupun bersifat global. 

Bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, buku ini merupakan pedoman pelakanaan proses belajar 

mengajar yang berlaku, yang dipahami agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara optimal. Bagi mahasiswa diharapkan buku panduan ini 

dapat mengambarkan secara umum tentang program studi, ketentuan 

akademik, perkuliahan, ketentuan registrasi dan ketentuan lain. 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih 

terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu kami mohon 

masukan, kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan pada waktu 

yang akan datang dapat terus disempurnakan. 

Semoga Buku Panduan Akademik Program Studi Agribisnis 

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 

Akademik  2015/2016 ini bermanfaat. 

 

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wa barokatuh 

 

 

Ketua Prodi Agribisnis, 

 

 

Ir. Eni Istiyanti, M.P
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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Sejarah Program Studi Agribisnis 

Program Studi Agribisnis yang pada awal berdirinya 

bernama Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian 

UMY mulai menerima mahasiswa baru pada tahun 1986, 

menyusul Jurusan Budidaya Pertanian yang sudah menerima 

mahasiswa baru pada Juli 1984, di awal berdirinya Fakultas 

Pertanian.  Fakultas Pertanian didirikan beberapa tokoh UMY 

yang memang berlatar belakang pendidikan pertanian, antara lain 

Ir.H.M Dasron Hamid, M.Sc., Ir. Margono Partididjojo, Dr.Ir.H. 

Supriyanto N, M.Sc., dan Dr. Ir. Muhyidin Mawardi, M.Eng. 

sebagai respon terbitnya peraturan syarat berdirinya sebuah 

universitas minimal terdiri dari 2 (dua) fakultas eksakta. 

Melalui upaya yang cukup keras, pada tahun 1987 Program 

Studi Agribisnis Fakultas Pertanian memperoleh status 

TERDAFTAR melalui Surat Keputusan Mendikbud 

No:04/27/0/1987 tertanggal 23 Juli 1987. Pada tahun 1992 

melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti No.12/DIKTI/Kep/1992, 

tanggal 9 Maret 1992 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian 

mengalami peningkatan status menjadi DIAKUI. Berkat 

kerjasama yang baik dan kerja keras dari seluruh civitas 

akademika, maka pada tahun 1995 Program StudiAgribisnis 

mendapat status DISAMAKAN dengan diterbitkan Surat 

Keputusan Dirjen Dikti No. 66/DIKTI/KOP/1995. Selanjutnya 

dengan telah bekerjanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT), melalui evaluasi dan penilaian yang ketat 

maka pada tahun 2003 Program studi Agribisnis Fakultas 

Pertanian UMY mendapatkan status TERAKREDITASI dengan 

peringkat “B” berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Tahun 
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2003 No.VI/S1/IV/2003. Pada tahun 2008, dengan mendasarkan 

pada Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No.163 Tahun 

2007 tentang penataan dan kodifikasi Program Studi di 

Pendidikan Tinggi Pertanian, dilakukan penyesuaian nama 

program studi di Fakultas Pertanian UMY dengan Program 

StudiAgribisnis. Selanjutnya Program Studi Agribisnis 

melakukan reakreditasi dan mendapat status TERAKREDITASI 

dengan peringkat “B” berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT 

Tahun 2008 No.016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008.  Pada tahun 

2013 Program StudiAgribisnis juga melakukan reakreditasi dan 

mendapat status TERAKREDITASI masih dengan peringkat “B” 

berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Tahun 2013  

242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/XII/2013. 

 

B. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Agribisnis 

Visi 

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis berlandaskan 

nilai-nilai Islam tahun 2025 se-Asia Tenggara. 

Misi 

1. Mengembangkan pendidikan tinggi di bidang agribisnis 

dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses 

pembelajaran.  

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

penelitian di bidang agribisnis berkelanjutan dan berbasis 

kearifan lokal. 

3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat di bidang 

agribisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan. 

4. Mengembangkan peserta didik yang berkemampuan tinggi 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian, 
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berakhlak mulia, mempunyai wawasan luas dan mampu 

bersaing di pasar global. 

5. Mengembangkan jaringan kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan 

lembaga pendidikan tinggi lain, baik dalam maupun luar 

negeri. 

Tujuan 

1. Menghasilkan sarjana pertanian yang berakhlak mulia, yang 

memiliki kompetensi teoritik dan teknis di bidang agribisnis 

yang mampu bersaing di tingkat Asia. 

2. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan secara 

nasional dan internasional serta mendukung pengembangan 

ilmu. 

3. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat membantu 

memecahkan masalah di dunia usaha dan industri serta 

berguna bagi masyarakat luas. 
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II. ORGANISASI 

 

 

A. Struktur Organisasi 

Program Studi Agribisnis dipimpin oleh ketua program 

studi yang proses pemilihannya berdasarkan pada SK Rektor No. 

161/SK/UMY/VI/2009.  Dalam melaksanakan tugasnya, ketua 

program studi mengacu pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 

dan analisis jabatan (Anjab) yang telah disusun oleh pimpinan 

universitas. Hal ini dilakukan dalam rangka komitmen Prodi 

untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan mengikuti nilai, 

norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama, 

serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.  

Prodi secara organisatoris, ketua program studi dibantu oleh 

sekretaris program studi dan koodinator laboratorium. Untuk 

menjalankan kepemimpinan operasional, program studi dan 

fakultas menyusun kebijakan dan SOP yang relevan untuk 

dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan, seperti SOP 

perkuliahan, SOP skripsi, SOP bimbingan akademik dan SOP 

pengiriman dosen ke workshop. Setiap pelaksanaan kegiatan 

dimonitoring dan dievaluasi melalui dokumen-dokumen evaluasi 

dan dibahas dalam rapat-rapat rutin fakultas dan rapat-rapat rutin 

program studi. Lingkup wewenang dan tanggungjawab 

program studi diatur sebagai berikut:  

1. Ketua Program Studi bertanggungjawab secara keseluruhan 

terhadap kegiatan tridharma dan kegiatan penunjang lainnya. 

2. Sekretaris Program Studi Agribisnis membantu ketua 

program studi dalam melakukan pengelolaan sumber daya  

yang dikelola program studi. 
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3. Koordinator Laboratorium bertanggungjawab dalam 

pengelolaan aktivitas akademik berbasis laboratorium dan 

pengadaan produk-produk akademik. 

4. Direktur Inkubator Agribisnis bertanggungjawab dalam 

pengelolaan kegiatan magang dan aktivitas akademik  yang 

bersifat pengembangan keahlian di bidang Agribisnis. 

Selain mekanisme pengambilan keputusan di atas dibentuk 

pula tim/panitia ad hoc yang sifatnya sementara untuk 

menangani kegiatan yang bersifat tidak rutin seperti tim promosi 

program studi, panitia pelaksana kegiatan seminar nasional dan 

internasional, workshop, pelatihan, bridging, pengembangan diri, 

pendampingan kegiatan mahasiswa. Hal ini dimaksudkan untuk 

mencapai efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan, serta 

pelibatan semua pihak dalam kegiatan program studi. Bagan 

struktur organisasi prodi secara lengkap ditampilkan pada 

gambar dibawah ini.  

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Program Studi Agribisnis 



 

 

 

6 

Buku Panduan Akademik Prodi Agribisnis 

B. Personalia 

Struktur Organisasi Program Studi Agribisnis meliputi: 

Ketua Program Studi  : Ir. Eni Istiyanti, M.P. 

NIK     : 19650120 198812 133 003 

Jabatan Fungsional  : Lektor Kepala 

Bidang Keahlian   : Ekonomi Pertanian 

Sekretaris Program Studi : Ir. Lestari Rahayu, M.P. 

NIK     : 19650612 199008 133 008 

Jabatan Fungsional  : Lektor 

Bidang Keahlian   : Ekonomi Pertanian 

Direktur INBIS  : Dr. Aris Slamet Widodo, 

S.P., M.Sc. 

NIK     : 19770125 200104 133 056 

Jabatan Fungsional  : Lektor 

Bidang Keahlian   : Manajemen Agribisnis 

Koordinator Laboratorium : Francy Risvansuna F., 

S.P., M.P. 

NIK     : 19720629 199804 133 046 

Jabatan Fungsional  : Lektor 

Bidang Keahlian   : Ekonomi Pertanian 
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III. SISTEM PENDIDIKAN 

 

 

A. Pendahuluan 

Program Studi adalah bagian dari Universitas yang 

merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi. Oleh karena itu, 

berbagai langkah yang ditempuh dalam sistem pendidikan harus 

selalu memperhatikan tiga faktor yang berdasar pada tri dharma 

perguruan tinggi, antara lain: 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

Mahasiswa sebagai sasaran memiliki perbedaan karakter, 

baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik; 

2. Penelitian dan Pengembangan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat; 

3. Pengabdian Masyarakat 

Kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli serta penerapan 

penelitian yang semakin meningkat baik kualitas maupun 

kuantitas. 

Berkaitan dengan ketiga faktor, maka sistem pendidikan 

yang tepat adalah suatu sistem yang secara efektif dan efisien 

dapat menyerap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal-hal 

diatas, maka sistem pendidikan di Program Studi Agribisnis 

secara bertahap telah mengalami perubahan-perubahan, baik 

yang sifatnya perbaikan menyeluruh maupun yang berupa 

penyempurnaan kecil. Sehingga sistem pendidikan Program 

Studi Agribisnis yang pada dasarnya adalah Sistem Kredit 

Semester (SKS) memerlukan waktu pendidikan selama 4 (empat) 

tahun. 
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B. Sistem Kredit Semester (SKS) 

Sistem Kredit semester (SKS) adalah suatu sistem 

penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, 

beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga 

pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Semester 

adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu 

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu 

semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling 

sedikit 16 (enam belas) minggu kerja. 

Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan yang digunakan 

untuk menyatakan besarnya studi mahasiswa, besarnya 

pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta 

besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi 

erguruan tinggi dan khususnya bagi dosen. Dengan kata lain, sks 

merupakan: (a) takaran beban belajar mahasiswa per minggu per 

semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam 

proses pembelajaran; (b) takaran jumlah beban belajar 

mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam 

kurikulum; (c) takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilain 

pembelajaran. Satuan kredit semester 1 (satu) sks setara dengan 

paling sedikitnya 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit 

kegiatan akademik terstruktur.  Bobot kredit praktikum di 

laboratorium untuk 1 sks sebanyak 2-3 jam per minggu selama 

satu semester. Bobot kredit praktikum kerja lapangan dan yang 

sejenis untuk bobot satu sks dalam beban tugas lapangan 

sebanyak 4-5 jam per minggu selam satu semester. Bagi 

mahasiswa Program Studi Agribisnis yang dapat menunjukan 

prestasi akademik yang tinggi dapat mengambil paling banyak 

24 (dua puluh empat) SKS per semester. 



 

 

 

9 

Buku Panduan Akademik Prodi Agribisnis 

C. Nilai Kredit dan Beban Studi 

Pembelajaran sarjana di Program Studi Agribisnis dapat 

berbentuk kuliah, responsi/ tutorial/ seminar/ bentuk 

pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, 

magang kerja, dan Penyusunan skripsi/ tugas akhir. Untuk 

perkuliahan, nilai Satuan Kredit Semester ditentukan berdasarkan 

atas beban kegiatan yang meliputi  keseluruhan dua macam 

kegiatan perminggu. 

1. Untuk Mahasiswa 

a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu 

per semester; 

b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit 

per minggu per semester; dan 

c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

2. Untuk Dosen 

a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa. 

b. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan 

akademik terstruktur. 

c. 60 menit pengembangan materi kuliah. 

D. Beban Studi dalam Semester 

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas 

dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada 

umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam sehari selama 5 hari 

berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja  lebih lama 

sebab ia tidak saja bekerja pada siang hari tetapi juga malam 

hari. Kalau dianggap mahasiswa normal bekerja 6-8 jam pada 

siang hari dan 2 jam pasa malam hari selama 5 hari berturut-

turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu 

belajar 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu. 
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Oleh karena itu satuan kredit semester setara dengan 3 jam 

kerja per minggu, maka beban studi mahasiswa untuk tiap 

semester akan sama dengan 16-20 satuan kredit semester atau 

rata-rata 18 satuan kredit semester. Dalam menentukan beban 

studi satu semester , perlu juga diperhatikan kemampuan setiap 

individu. Kemampuan individu ini daat dilihat dari hasil studinya 

pada semester yang lalu, yang diukur dengan indeks prestasi (IP). 

Besarnya indek prestasi seorang mahasiswa dihitung berdasarkan 

rumus: 

 

Dimana: 

IP adalah Indeks Prestasi 

K adalah satuan kredit semester untuk setiap mata 

kuliah yang diambil pada satu semester 

NA adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah 

 

E. Penilaian Kemampuan Akademik 

Untuk setiap mata kuliah yang telah diselesaikan oleh 

seorang mahasiswa diberikan suatu nilai akhir sebagai hasil 

penilaian kemampuan akademik mahasiswa terhadap pengusaan 

mata kuliah yang bersangkutan. Nilai akhir ini merupakan hasil 

penilaian terhadap berbagai aspek kemampuan mahasiswa dalam 

mengikuti dan menyelesaikan seuatu mata kuliah selam satu 

semester, meliputi aspek disiplin, kreatifitas, kemampuan praktek 

menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan mandiri dan hasil-

hasil ujian. Masing-masing aspek kegiatan diberikan penilaian 

yang dinyatakan dalam bentuk nilai mutu. Nilai mutu adalah 

ukuran untuk menunjukan tingkat kemampuan mahasiswa 

didalam mengikuti penilaian kegiatan akademik diberi bobot 

yang ditentukan menurut perimbangan atau proporsi materi 
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kegiatan dengan materi perkuliahan secara keseluruhan dalam 

satu semester. 

Yang dimaksud dengan bobot adalah besaran atau koefisien 

yang diberikan kepada setiap kegiatan penilaian suatu mata 

kuliah, yang mencerminkan tingkat kedalaman suatu kegiatan 

penilaian dan digunakan untuk menghitung/ menentukan nilai 

akhir kemampuan akademik untuk mata kuiah tersebut. Nilai 

akhir dari penilaian kemampuan akademik  dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

Dimana: 

Bt  adalah bobot untuk kegiatan terstruktur 

Bm adalah bobot untuk ujuan tangah semester 

Ba  adalah bobot untuk ujuan akhir semester 

Bp  adalah bobot untuk praktikum 

Nt  adalah nilai mutu dalam angka untuk kegiatan terstruktur 

Nm adalah nilai mutu dalam angka untuk ujian tengah 

semester 

Na  adalah nilai mutu dalam angka untuk ujian akhir semester 

Np  adalah nilai mutu dalam angka untuk praktikum 

Sistem penilaian yang digunakan menggunakan sistem 

PAN. Nilai yang diterima oleh mahasiswa dinyatakan dengan 

huruf. Kesetaraan nilai huruf, bobot dan golongan kemampuan 

adalah sebagai berikut: 
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Nilai Angka Nilai Huruf Golongan Kemampuan 

75 -100 A Sangat Baik 

65-74,9 B Baik 

50-64,9 C Cukup 

30-49,9 D Kurang 

< 30 E Gagal 

 

F. Beban Studi Setiap Semester 

Besarnya beban studi setiap semester untuk seorang 

mahasiswa, yang dinyatakan dalam jumlah kredit yang boleh 

diambil pada setiap semester, didasarkan pada Indeks Prestasi 

(IP) yang diperoleh mahasiswa pada satu semester sebelumnya. 

Perhitungan IP didasarkan pada perolehan nilai akhir untuk 

setiap mata kuliah dari semua mata kuliah yang telah 

diperogramkan pada satu semester dan telah tertera dalam Kartu 

Rencana Studi (KRS). 

Indeks Prestasi Beban Kredit SKS 

>=3,00 22 – 24 

2,50 - 2,99 19 – 21 

2,00 - 2,49 16 – 18 

1,50 - 1,99 12 – 15 

<1,50 <12 
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IV. ADMINISTRASI AKADEMIK 

 

 

A. Heregistrasi 

Heregistrasi administrasi adalah proses pelayanan untuk 

memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi 

Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan 

registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa 

secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan 

Kalender Akademik. Semua kegiatan administrasi baik untuk calon 

mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama dilakukan di Tata 

Usaha Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

1. Prosedur Heregistrasi 

a. Melunasi biaya SPP dan Dana Pengembangan Pendidikan 

(DPP) dan kewajiban pembayaran lainnya dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1) Mengisi form pengantar pembayaran yang disediakan 

diloket pembayaran 

2) Membayar biaya heregistrasi di BMT UMY, Bank 

Syari’ah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Tabungan 

Negara, Bank BPD Syari’ah, Bank BRI Kantor Kas 

UMY 

3) Atau melakukan transfer pembayaran dengan mengisi 

form 

4) Atau melakukan pembayaran secara on-line di seluruh 

Indonesia pada Bank Syari’ah Mandiri, Bank Bukopin, 

Bank Tabungan Negara, dan Bank BRI. Khusus untuk 

pembayaran pada Bank BPD Syari’ah hanya berlaku 

untuk wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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b. Melaksanakan pengisian Rencana Studi dan atau Key in 

secara online melalui web ://krs.umy.ac.id 

c. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan fakultas 

2. Mahasiswa yang terlambat Heregisterasi 

Mahasiswa yang terlambat melakukan heregisterasi 

(pembayaran SPP, DPP) dikarenakan denda yang ditentukan 

dengan SK Rektor. 

3. Mahasiswa yang tidak Heregisterasi 

Mahasiswa yang tidak melaksanakan Heregisterasi pada waktu 

yang sudah ditentukan dianggap tidak aktif pada semester yang 

bersangkutan dan kepadanya dikenakan sanksi 

a. Tidak berhak memperoleh pelayanan administrasi akademik 

b. Membayar denda biaya SPP yang besarnya ditentukan 

dengan SK Rektor 

B. Rencana Studi Semester 

Rencana Studi Semester adalah registrasi akademik untuk 

memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa pada 

suatu semester di Program Studi Agribisnis Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan Rencana Studi Semester 

meliputi pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi online 

(KRS online) melalui Sistem Informasi yang digunakan untuk 

registrasi mahasiswa dan Administrasi proses perkuliahan. Registrasi 

mahasiswa baru dan heregistrasi mahasiswa lama difasilitasi oleh 

Key-In Online yang dapat diakses melalui http://krs.umy.ac.id/. 

C. Cuti Akademik 

Prosedur yang harus ditempuh mahasiswa yang akan 

mengajukan cuti akademik, adalah sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan cuti dengan mengisi blangko 

permohonan cuti di kantor Tata Usaha Fakultas. 



 

 

 

15 

Buku Panduan Akademik Prodi Agribisnis 

2. Meminta persetujuan Pimpinan Jurusan-Program  studi dan 

Pimpinan Fakultas 

3. Menyerahkan blangko permohonan cuti yang telah mendapat 

persetujuan Pimpinan Program Studi/Pimpinan Fakultas ke 

Universitas Cq. Biro Administrasi Akademik dengan dilampiri: 

a. Surat keterangan Bebas Perpustakaan UMY 

b. Bukti pembayaran biaya administrasi cuti 

4. Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan ijin cuti kuliah 

untuk semester berikutnya 

5. Pengajuan permohonan cuti kuliah paling lambat 6 minggu 

setelah masa key-in (sesuai kalender akademik) 

6. Selama kuliah di UMY mahasiswa hanya diperbolehkan cuti 

paling lama 4 semester dan tidak boleh diambil secara 

berurutan. 

7. Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti kuliah, 

langsung bisa melakukan registrasi sesuai dengan jadwal sesuai 

kalender akademik. 

Langkah yang harus dilakukan mahasiswa dalam 

menyelesaikan kegiatan-kegiatan akademik dalam satu semester, 

termasuk didalamnya adalah kegiatan registrasi administrasi, rencana 

studi semester dan kegiatan perkuliahan. 

D. Perkuliahan 

1. Kode Mata Kuliah 

Setiap mata kuliah dilengkapi dengan kode yang terdiri  dari 

enam digit, dua digit pertama terdiri dari angka dan dua digit kedua 

dari huruf besar dengan angka dan dua digit terakhir berupa angka. 

Misalnya kode mata kuliah 22-U4-14, arti dari dua digit pertama 

dalam kode mata kuliah yaitu 22 menujukkan kode Program Studi 

Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan 

huruf U4 menunjukan mata kuliah termasuk dalam Kompetensi  

Utama nomor 4 ( KU-4) biasanya terdiri dari KU (Kompetensi 

Utama), KP (Kompetensi Pendukung), dan KL (Kompetensi 
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Lainnya). Dua angka terakhir yaitu 14 menunjukan mata kuliah 

ditawarkan pada semester 1 (satu) dengan nomor urut mata kuliah 4 

(empat).  

2. Kegiatan Perkuliahan 

i. Kegiatan perkulihan dapat dibedakan menjadi perkuliahan 

teori, praktikum dan kerja lapangan 

ii. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya 

mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu 

bidang studi. 

iii. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan  yang sifatnya 

menghasilkan teori dalam situsi dan kondisi yang terbatas, 

misalnya dilaboratorium, kelas, workshop dan sebagainya. 

iv. Kuliah kerja lapangan adalah perkuliahan yang sifatnya 

mengaplikasikan teori dalam bentuk praktik kerja 

lapangan. 

v. Perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur, 

dan mandiri 

vi. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, 

dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara 

langsung berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar 

atau kegiatan akademik lainnya. 

vii. Kegiatan tersetruktur adalah kegiatan belajar diluar jam 

terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas  dari dan dalam 

pengawasan dosen yang berupa tugas-tugas pekerjaan 

rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian 

atau kegiatan lain yang sejenis. 

viii. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh 

mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya 

dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang berupa 

belajar diperpustakaan, wawancara dengan nara sumber  

atau kegiatan lainnya yang sejenis. 
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3. Ujian Semester 

Ujian semester yang bersifat reguler adalah kegiatan akademik 

yang terjadwal oleh program studi agribisnis dan dilaksanakan 

dengan jenis mata kuliah dan jenis tingkat kemampuan/ kompetensi 

dalam kurikulum, pada setiap semester dilakukan penilaian terhadap 

mahasiswa dalam sistem berikut: 

a. Penilaian berdasarkan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar yang terjadwal dengan minimal 

kehadiran ditetapkan 80% dari keseluruhan kegiatan yang 

terjadwal untuk suatu mata kuliah, hasil kegiatan terstruktur, 

ujian tengah/ mid semester dan ujian akhir semester 

b. Ujian tengah/ mid semester dan ujian akhir semester 

dilaksanakan masing-masing satu kali dalam satu semester. 

c. Ketentuan penilaian ujian semester program reguler adalah 

sebagai berikut: 

Nilai Akhir Nilai Huruf Makna 

80-100 A Sangat Baik 

66-79 B Baik 

56-65 C Cukup 

46-55 D Kurang 

0-45 E Gagal 

 

d. Persyaratan mengikuti ujian adalah sebagai berikut: 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang 

bersangkutan 

2) Sebelum mengikuti mahasiswa harus sudah melunasi 

kewajiban keuangannya 

3) Mahasiswa diwajibkan membawa Kartu Ujian 

4. Kuliah Kerja Nyata 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan lapangan 

bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program 

pendidikan S-1. Program ini bersifat wajib bagi semua mahasiswa, 

karena program studi agribisnis mempercayai bahwa program ini 
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mampu mendorong empati mahasiswa dan dapat memberikan 

sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. 

Dengan belajar bersama-sama masyarakat, akan banyak hal baru 

yang ditemu mahasiswa. 

Masyarakat akan belajar dari mahasiswa dan sebaliknya 

mahasiswa akan banyak memperoleh pengetahuan dari masyarakat. 

Interaksi seperti inilah yang diharapkan tercipta dan menjadikan 

program ini menjadi program yang menyenangkandan mempunyai 

manfaat yang signifikanbagi mahasiswa, program studi, universitas, 

masyarakat dan stakeholder. Bagi universitas kegiatan pembelajaran 

yang unik ini akan dapat terdokumentasikan dengan baik dalam 

laporan dan akan menjadi bahan pembelajaran dosen di kelas. Inilah 

yang menjadi nilai tambahan bagi kehidupan akademik di kampus. 

Pengabdian masyarakat berbasis riset mendapatkan bentuknya yang 

nyata dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Program ini juga 

merupakan wujud nyata peran mitra (industri maupun pemerintah 

daerah) dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan 

masyarakat. 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata menjadi bentuk nyata kontibusi 

program studi agribisnis bagi masyarakat, masyarakat, industri, 

pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri 

secara ekonomi maupun sosial. Program KKN mensyaratkan Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam 

mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun 

selama 1 sampai 2,5 bulan ditengah-tengah masyarakat. Konsep 

“working with community” telah menggantikan konsep “working for 

the community”. 

Syarat, ketentuan dan pelaksanaan KKN diatur tersendiri 

dibawah kewenangan Lembaga Perkembangan Pendidikan, 

Penelitian dan Masyarakat (LP3M). 
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5. Tugas Akhir – Skripsi 

Skripsi adalah karya tulis akhir formal yang merupakan hasil 

dari sebuah penelitian ilmiah oleh mahasiswa yang ditempuh dengan 

tatacara dan prosedur tertentu oleh masing-masing fakultas. 

6. Pendadaran dan Ujian Skripsi 

Ketentuan Ujian Pendadaran sebagai berikut: 

a. Mengajukan pendaftaran dengan mengisi blangko di 

fakultas. 

b. Membayar biaya ujian skripsi dan pendadaran. 

c. Telah bebas teori. 

d. Lulus KKN. 

e. Menyerahkan foto copy Kartu Mahasiswa Aktif. 

f. Lulusan Baca Tulis Al Qur’an (BTAQ) yang dibuktikan 

dengan sertifikat Syahadah dari LPPI. 

g. Lulusan TOEFL yang dibuktikan dengan sertifikat dari 

PPB. 

 

7. Yudisium 

Sebelum wisuda sarjana, masing-masing fakultas mengadakan 

upacara resmi, berupa Yudisium yang berfungsi menyampaikan 

berita kelulusan kepada setiap mahasiswa yang telah memenuhi 

ketentuan. Yudisium dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum 

pelaksanaan wisuda. 

Ketentuan Yudisium: 

a. Mengajukan pendaftaran dengan mengisi blangko di 

fakultas 

b. Telah menempuh seluruh mata kuliah 

c. Telah lulus ujian skripsi dan pendadaran 

d. Nilai D maksimal 5 MK (15%) 

e. Menyerahkan copy Kartu Mahasiswa Aktif 
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8. Wisuda 

Wisuda adalah upacara seremonial setelah mahasiswa 

menyelesaikan tugas akademik dan memenuhi semua persyaratan 

yang ditentukan. Para wisudawan dilantik sebagaimana lazimnya, 

upacara wisuda dipimpin oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk atas 

nama Rektor. Pelantikan dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor I 

untuk wisudawan terbaik masing-masing program studi, sedangkan 

wisudawan yang selain dari yang tersebut di atas dilakukan oleh 

Dekan dan Ketua Program Studi. 

Wisuda dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun sebagaimana 

tercantum dalam kalender akademik. Ketentuan mengikuti wisuda: 

a. Sudah dinyatakan lulus yudisium 

b. Melakukan pendaftaran dengan mengentry biodata melalui 

web://krs.umy.ac.id 

c. Mengunggah pas foto warna (menggunakan jas almamater 

untuk wisudawan Vokasi dan S1, jas resmi untuk wisudawan 

paskasarjana) 

d. Mencetak form bidata wisuda dengan melengkapi: 

1) Fotocopy ijazah sebelumnya sebanyak 1 lembar 

2) Fotocopy akta kelahiran sebanyak 1 lembar 

3) Fotocopy Kartu Mahasiswa aktif sebanyak 1 lembar 

4) Surat bebas pustaka dari Perpustakaan UMY sebanyak 1 

lembar 

5) Surat bebas pustaka dari Perpustakaan Daerah DIY 

sebanyak 1 lembar 

6) Pas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar 

e. Membayar biaya wisuda 

E. Tata Tertib Kegiatan Akademik 

Bagi mahasiswa Program Studi Agribisnis Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, diwajibkan mematuhi tata tertib dan 

kegiatan kampus: 
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1. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan 

dan perbuatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

2. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah 

anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan 

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

4. Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor I, 

Pembantu Rektor II dan Pembantu Rektor III. 

5. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di Fakultas, yang 

terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan 

Pembatu Dekan III. 

6. Pelanggaran tata tertib adalah setiap sikap, perkataan dan 

perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diketahui pada 

waktu sedang atau setelah melakukan berdasarkan laporan dari 

pengaduan oleh keluarga besar Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta atau pihak lain yang dirugikan. 

7. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka 

mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi 

tentang ada atau tidaknya pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

8. Tindakan disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada 

Mahasiswa atau Mahasiswi yang terbukti melakukan 

pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan oleh Kepala atau 

Anggota Satuan Pengamanan, Dosen, atau Karyawan terkait. 

9. Sanksi adalah suatu kosekuensi yang mempunyai fungsi agar 

Tata Tertib ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas 

pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan Mahasiswa. 

10. Pembelaaan adalah upaya Mahasiswa yang dinyatakan 

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
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yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta untuk mengajukan alasan-alasan dan sanksi – 

sanksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi. 

11. Keberatan adalah upaya terakhir Mahasiswa terhadap 

keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan atau Rektor. 

12. Rehabilitasi adalah pemulihan hak Mahasiswa yang terkena 

sanksi. 
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V. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 

 

 

A. Pengertian 

Dosen Pembimbing Akademik adalah staf pengajar tetap suatu 

Perguruan Tinggi yang paling tepat untuk menjadi sumber  bantuan 

nasehat akademik agar para mahasiswa dapat menyelesaikan 

tugasnya sebagai mahasiswa. Bantuan yang diberikan oleh para 

Dosen Pembimbing Akademik kepada individu-individu mahasiswa 

dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengembangkan pandangan, 

mengambil keputusan dan menanggulangi konsekuensinya sendiri. 

B. Pentingnya Dosen Pembimbing Akademik 

Pentingnya Dosen Penesehat Akademik di perguruan tinggi 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan sistem penyelenggaraan pendidikan yang baru di 

Perguruan Tinggi (Sistem Kredit Semester). Setiap mahasiswa 

harus merencanakan dan memutuskan program dan jumlah sks 

yang akan diambil sesuai dengan IP dicapai ada semester lalu, 

setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk lebih maju 

menurut kemampuannya masing-masing. 

2. Kedudukan dan peran dosen yaitu sebagai pengajar, pendidik, 

pembimbing, dan pembina mahasiswa dalam perguruan tinggi. 

3. Adanya keanekaragaman latar belakang mahasiswa antara lain 

lingkungan sosial, budaya,  agama, ekonomi, dan pendidikan 

yang berbeda akan mempengaruhi perkembangan pribadi 

mahasiswa. 

C. Tugas Dosen Pembimbing Akademik 

1. Menerima dan memberikan penjelasan kapada mahasiswa 

tentang cara-cara belajar di Perguruan Tinggi. 
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2. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa 

kesulitan/ kebutuhan dalam mengusahakan sarana akademik. 

3. Memberikan pengarahan tentang pentingnya studi kelompok 

diskusi dan melatih diri untuk berfikir secara analitis serta 

mengadakan pengawasan. 

4. Memberikan penjelasan tentang administrasi pendidikan 

(aturan akademik, pengertian sks, strategi belajar, strategi 

dalam memperbaiki IP dan mempercepat kelulusan, Pengisian 

KRS online dan lain-lain). 

5. Menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam 

mengikuti kegiatan akademik. 

6. Mendorong mahasiswa senang dan gemar berdiskusi, seminar 

atau penulisan ilmiah.  

7. Menjadwal kegiatan pertemuan berkala dengan mahasiswa 

yang dibimbingnya. 

8. Menerima keluhan dan laporan tentang kemajuan belajar 

mahasiswa, baik saat pertemuan terjadwal maupun diluar acara 

pertamuan. 

9. Menerima salinan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa yang 

yang dibimbingnya pada setiap akhir semester dan meneliti 

kembali keberhasilan  studi  mahasiswa melalui KHS tersebut. 

10. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS), Transkrip Nilai, 

Surat Permohonan cuti Akademik serta surat lainnya yang 

belum diatur dalam aturan ini. 

D. Persyaratan Dosen Akademik 

Persyaratan Dosen Pembimbing Akademik adalah Dosen 

Fakultas Pertanian UMY dari Program Studi Agribisnis yang sama 

dengan mahasiswa yang dibimbingnya, serta menjadi dosen tetap di 

Program Studi Agribisnis UMY dan sekurang-kurangnya 

mempunyai jabatan fungsional akademik. 
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VI. KETENTUAN KHUSUS 

AKADEMIK PROGRAM STUDI 

AGRIBISNIS 

 

 

A. Pendahuluan 

Tujuan Program Studi Agribisnis adalah menghasilkan sarjana 

pertanian yang berakhlak mulia, yang memiliki kompetensi teoritik 

dan teknis di bidang agribisnis yang mampu bersaing. Program gelar 

yang ada di Fakultas Pertanian adalah Program Sarjana Strata- 1 

(S1). Program ini mempunyai beban studi komulatif 144 sks dengan 

lama studi komulatif paling lama 8 semester. 

B. Evaluasi Keberhasilan 

Evaluasi Keberhasilan Studi adalah kegiatan yang dilakukan 

terhadap seorang mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

akademik yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi 

keberhasilan studi dimaksudkan untuk menentukan beban kredit 

yang boleh diambil oleh mahasiswa pada kegiatan semester 

berikutnya dan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa 

diperkenankan melanjutkan kegiatan akademiknya atau tidak di 

Prgram Studi Agribisnis UMY. 

Terdapat enam tahap evaluasi keberhasilan studi yaitu: 

1) evaluasi keberhasilan studi setiap akhir semester 

2) evaluasi keberhasilan studi tahun pertama 

3) evaluasi keberhasilan studi tahun kedua 

4) evaluasi keberhasilan studi tahun ketiga 

5) evaluasi keberhasilan studi tahun keempat 

6) evaluasi keberhasilan studi pada akhir studi 
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1. Evaluasi Keberhasilan Studi Setiap Akhir Semester 

Evaluasi keberhasilan studi setiap akhir semester hanya dapat 

dilakukan terhadap mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa 

aktif di Program Studi Agribisnis UMY pada semester yang 

bersangkutan. Evaluasi setiap akhir semester ini ditujukan untuk 

menentukan besarnya beban kredit mata kuliah atau kegiatan 

akademik lain yang boleh diambil pada semseter berikutnya. 

Besarnya beban kredit yang boleh diambil didasarkan pada Indeks 

Prestasi (IP) yang teah diperoleh. 

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama 

Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada 

Program Studi Agribisnis UMY (termasuk yang mereka yang alih 

program), dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa 

yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. 

Mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks 

b. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang 

diperhitungkan dari 24 sks mata kuliah dengan nilai yang 

terbaik. 

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua 

Mahasiswa boleh melanjutkan studinya setelah tahun kedua 

apabila memenuhi persyaratan  sebagai berikut: 

a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks 

b. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang 

diperhitungkan dari 48 sks mata kuliah dengan nilai yang 

terbaik. 

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga 

Mahasiswa boleh melanjutkan studinya setelah tahun ketiga 

apabila memenuhi persyaratan  sebagai berikut: 

a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks 
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b. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang 

diperhitungkan dari 72 sks mata kuliah dengan nilai terbaik. 

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat 

a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks 

b. IPK sekurang-kurangnya sama dengan 2,00 yang 

diperhitungkan dari 96 sks mata kuliah dengan nilai yang 

terbaik. 

6. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi 

Mahasiswa dapat dinyatakan telah menyelesaikan program 

studi agribisnis apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik 

yang bersangkutan. 

b. Mempunyai Sertifikat Penguasaan Bahasa Inggris serta 

TOEFL dengan skor minimal 400 dan penguasaan Program 

Aplikasi Komputer minimal 2 program aplikasi. 

c. Telah menempuh semua  mata kuliah wajib, melakukan 

Magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

d. Telah mengumpulkan kredit sebesar 144 sks. 

e. IP komulatif sekurang-kurangnya sama dengan 2,00. 

f. Tidak ada nilai mutu akhir E. 

g. Jumlah sks dari mata kuliah yang mendapat nilai mutu akhir 

D paling banyak 15% dari beban kerdit yang ditempuh. 

h. Nilai Pendidikan Pancasila dan Agama minimal B. 

i. Lulus ujian skripsi dengn nilai serendah-rendahnya B. 

j. Masa studi yang dihitung sampai pada saat yudisium tidak 

melebihi 4 tahun bagi mahasiswa yang masuk ke Progam 

Studi Agribisnis setelah lulus SMU serta mendapatkan 

predikat cumlaude. Untuk mahasiswa pindahan, lama 

belajar pada Perguruan Tinggi asal diperhitungakan sebagai 

masa studinya. Masa cuti akademik (terminal) tidak 

diperhitungkan dalam masa studi pada akhir studi ini.  
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C. Ketentuan Magang, KKN dan Skripsi 

Seorang mahasiswa fakultas Pertanian selama studinya wajib 

melakukan Studi Lapangan (Magang), Kuliah Kerja Nyata (KKN), 

dan Skripsi. Skripsi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan Magang 

percobaan/ Survei. Mahasiswa telah dapat memprogram kegiatan 

tersebut apabila talah mengumpulkan minimal 85 sks untuk Magang, 

104 sks untuk KKN, 139 sks untuk Skripsi. Ketentuan rinci tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan Magang, KKN dan Skripsi ada dalam 

Buku Pedoman Magang, KKN dan Skripsi. 

 

D. Predikat Kelulusan 

Predikat kelulusan untuk Sarjana S-1 Program Studi Agribisnis 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan Pujian (Cumlaude), apabila IPK >=3,51 dengan masa 

studi <= 4 tahun 

2. Sangat Memuaskan, apabila IPK 3,00-3,50 atau IPK >3,5 

dengan masa studi >4 tahun 

3. Memuaskan, apabila IPK 2,00 – 3,00 

E. Penguasaan Bahasa Inggris Dan Komputer 

Dalam rangka menyongsong Era Globalisasi dan kompetisi 

dalam pasar kerja, mahasiswa Program Studi Agribisnis UMY 

diwajibkan mempunyai sertifikat penguasaan Bahasa Inggris setara 

TOEFL dengan skor minimal 400 dari institusi yang terakreditasi 

dan Penguasaan Program Komputer minimal 2 program aplikasi. 

Sertifikat tersebut harus diperoleh sebelum mendaftarkan Ujian 

Skripsi dan merupakan persyaratan bagi mereka yang mendaftarkan 

Ujian Skripsi. Sertifikat tersebut harus mendapatkan pengakuan dari 

Pusat Pelatihan Bahasa (PPB) UMY.  
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VII. KURIKULUM  

 

 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta 

cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan 

tinggi. 

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan 

yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya 

yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan 

terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata 

kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan 

dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas 

wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta 

dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, 

rencana pembelajaran dan evaluasi. 

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan 

tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang 

mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian 

dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai 

situasi dan kondisi. 

 

A. Kompetensi 

Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta merumuskan kurikulum secara terstruktur yang terdiri 

dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya 

guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan 

program studi yang berorientasi pada masa depan, sehingga lulusan 

Prodi Agribisnis dapat bersaing di dunia kerja yang selaras dengan 

visi dan misi UMY yaitu Unggul dan Islami (berdasarkan SK Rektor 

Nomor 021/SK-UMY/X/2012).  
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Pengertian untuk setiap kompetensi adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi Utama adalah kemampuan minimal untuk 

menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan 

penciri program studi. Penciri Program Studi Agribisnis sesuai 

dengan visi Program Studi Agribisnis yang bertumpu pada 

penguatan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Kompetensi Pendukung adalah kemampuan yang gayut dan 

dapat mendukung kompetensi utama serta merupakan ciri khas 

Program Studi Agribisnis. 

3. Kompetensi Lainnya adalah kemampuan yang ditambahkan 

yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, dan 

ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan 

Program Studi Agribisnis. 

 

B. Kompetensi Utama Lulusan  

Kompetensi utama lulusan Program Studi Agribisnis UMY 

terdiri dari 8 kompetensi hard skill dan 5 komptensi soft skill.   

Kompetensi hard skill meliputi: 

1. Menguasai teori ekonomi, bisnis, manajemen, kewirausahaan 

dan IPTEK pertanian untuk mengelola perusahaan Agribisnis. 

2. Mampu mengorganisasikan dan memimpin perusahaan 

agribisnis secara kreatif dan inovatif. 

3. Mampu merencanakan, menjalankan dan mengembangkan 

bisnis pangan lokal yang adaptif terhadap perubahan 

lingkungan. 

4. Mampu mengambil keputusan strategik dan operasional   serta 

berani menghadapi resiko bisnis secara bertanggungjawab. 

5. Mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif 

solusi di bidang agribisnis secara komprehensif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara egaliter. 

6. Menguasai prinsip dan konsep komunikasi untuk memberikan 

alternatif solusi permasalahan agribisnis. 
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7.  Mampu merancang dan melaksanakan penelitian secara ilmiah 

untuk mendapatkan temuan ilmiah yang diakui masyarakat 

akademis. 

8. Menguasai metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis 

permasalahan agribisnis serta mempertanggungjawabkan hasil 

analisis secara akademik. 

 

Kompetensi soft skill meliputi: 

1. Kemampuan mengembangkan kreativitas, keinovatifan, 

dalam mengembangkan agribisnis. 

2. Kemampuan bekerjasama dalam tim yang multidisiplin.  

3. Mampu belajar sepanjang hayat dan berwawasan global. 

4. Memiliki  jiwa kewirausahaan di bidang agribisnis. 

5. Memiliki jiwa leadership. 

C. Kompetensi Pendukung Lulusan  

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Agribisnis UMY terdiri 

dari 5 kompetensi hard skill yakni:   

1. Kemampuan menerapkan prinsip syariah (etika bisnis islami) 

dalam agribisnis. 

2. Kemampuan menerapkan IPTEK produksi pertanian dan 

pengolahan hasil pertanian secara modern untuk meningkatkan 

nilai tambah produk pangan lokal; 

3. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem 

informasi manajemen dalam pengelolaan agribisnis. 

4. Kemampuan memberi motivasi dan mendinamisasi masyarakat 

dalam pengembangan agribisnis (menggerakkan masyarakat 

agribisnis). 

5. Kemampuanmengembangkan jaringan organisasi 

Muhammadiyah melalui pengembangan agribisnis. 

Serta satu kompetensi soft skill yaitu Memiliki perilaku islami 

dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia kerja. 
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D. Struktur Kurikulum 

Kurikulum yang berjalan pada saat ini di Program Studi 

Agribisnis merupakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

bertujuan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan. 

 

1. Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan): 144 sks yang 

tersusun sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Jumlah SKS Program Studi Agribisnis 

Jenis Mata Kuliah SKS Keterangan 

(1) (2) (3) 

Mata Kuliah Wajib 134 Terdiri dari kurikulum inti dan 

kurikulum lokal atau institusional. 

Mata Kuliah Pilihan 10 Jumlah minimal yang wajib diambil 

mahasiswa sebanyak 10 sks dari total 

24 sks yang ditawarkan selama 3 

tahun terakhir.  

Jumlah Total 144  

 

2. Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah 

(MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel 

berikut: 

Tabel 5.2 Struktur Kurikulum Berdasarkan Urutan Mata Kuliah 

(MK) Semester Demi Semester 

 Semester Kode Mata 

Kuliah 

Nama Mata Kuliah* Bobot SKS 

(1) (2) (3) (4) 

I 

22U 131 Ilmu Pertanian 2 

22P 332 Budidaya Tanaman 3 

22U 211 Matematika Ekonomi 2 

22U 311 Komunikasi Pertanian 2 

22U 221 Dasar Manajemen 2 

22P 121 Aqidah Akhlaq 2 
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22P 311 Tek. Informasi & 

Komputasi 

4 

22L 111 Bahasa Inggris I 1 

22L 211 Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

2 

(1) (2) (3) (4) 

II 

22P 212 Tek. Produksi Pertanian 3 

22U 232 Ekonomi Mikro 3 

22U 222 Manajemen Agribisnis 3 

22U 322 Statistik 3 

22P 232 Sosiologi Pertanian 2 

22U 621 Bahasa Indonesia 2 

22P 515 Kemuhammadiyahan 2 

22P 131 Fiqih Muamalah 2 

22L 122 Bahasa Inggris II 1 

(1) (2) (3) (4) 

III 

22U 143 Perlindungan Tanaman 3 

22U 223 Manajemen Produksi 

Pertanian 

3 

22U 233 Manajemen SDM 3 

22U 273 Pemasaran Pertanian 3 

22P 565 Ekonomi Manajerial 2 

22U 283 Dasar Akuntansi 3 

22P 416 Dinamika Masyarakat 3 

22P 141 Tafsir Tematik Pertanian 2 

22L 133 Bahasa Inggris III 1 

 (1) (2) (3) (4) 

IV 

22U 414 Kebijakan Makro 

Ekonomi 

3 

22U 122 Kelayakan Agribisnis 3 

22P 222 Tek. Pengolahan Hasil 

Pertanian dalam 

3 
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Perspektif Islam 

22U 263 Manajemen Pemasaran 3 

22U 243 Manajemen Finansial 2 

22P 114 Lembaga Keuangan 

Syariah 

3 

22U 424 Kebijakan Pembangunan 

Pertanian 

2 

22L 144 Bahasa Inggris IV 1 

 Mata Kuliah Pilihan 4 

(1) (2) (3) (4) 

V 

22U 165 Budidaya Tanaman 

Industri 

3 

22U 324 Desain Pesan & 

Periklanan 

3 

22U 155 Kemitraan dan 

Komunikasi Bisnis 

3 

22U 746 Bisnis Plan 3 

22U 212 Kewirausahaan 3 

22U 335 Perdagangan 

Internasional 

3 

22L 616 Ekonometri 3 

22L 155 Bahasa Inggris V 1 

 Mata Kuliah Pilihan 2 

(1) (2) (3) (4) 

VI 

22U 616 Metodologi Penelitian 3 

22U 617 Metode Kuantitatif 3 

22U 516 Teknik Desain 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

4 

22P 224 Manajemen Informasi 

Agribisnis 

3 

22U 736 Tek. Konseling & 3 
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* Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata 

kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang 

dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.) 

** Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 

ayat 2e) 

*** Beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai 

akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 

(praktikum/praktek, PR atau makalah) ≥ 20%. 

**** Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan 

deskripsi, silabus, dan atau SAP.  Sediakan dokumen pada 

saat asesmen lapangan. 

 

Pengelompokan struktur kurikulum berdasarkan sebaran 

komptensi dalam setiap semester dengan mengikuti tema setiap 

semester, dikelompokkan sebagai berikut:  

Tabel 5.3 Pengelompokan struktur kurikulum berdasarkan sebaran 

komptensi 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Problem Solving 

22L 166 Bahasa Inggris VI 1 

22U KKN 3 

 Mata Kuliah Pilihan 4 

 (1) (2) (3) (4) 

VII 
22U Magang 3 

22U Skripsi 5 

Total SKS 144 



 

 

 

36 

Buku Panduan Akademik Prodi Agribisnis 

SMT CAKUPAN 

KOMPETENSI 

TEMA PER 

SEMESTER 

SKS SKS 

SMT 

MATA 

KULIAH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 KU-1, KP-2,KP-

3, KL-1 

Menguasai 

teori ekonomi, 

bisnis, 

manajemen  

kewirausahaan 

dan IPTEK 

pertanian 

untuk 

mengelola 

perusahaan 

agribisnis 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

20 Ilmu Pertanian 

Budidaya 

Tanaman 

Matematika 

Ekonomi 

Komunikasi 

Pertanian 

Dasar 

Manajemen 

Aqidah Akhlaq 

Tek. Informasi 

& Komputasi 

Bahasa Inggris 

I 

Pancasila dan 

Kewarganegara

an 
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2 KU-2, KP-2, 

KP-5, KP-8, KL-

1 

Mampu 

mengorganisas

ikan dan 

memimpin 

perusahaan 

Agribisnis 

secara kreatif 

dan inovatif 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

21 Tek. Produksi 

Pertanian 

Ekonomi Mikro 

Manajemen 

Agribisnis 

Statistik 

Sosiologi 

Pertanian 

Bahasa 

Indonesia 

Kemuhammadi

yahan 

Fiqih 

Muamalah 

Bahasa Inggris 

II 

3 KU-3, KP-1, 

KP-2 KP-4, KL-

1 

Mampu 

mengidentifik

asi masalah 

dan 

memeberikan 

alternatif 

solusi di 

bidang 

agribisnis 

secara egaliter 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

23 Perlindungan 

Tanaman 

Manajemen 

Produksi 

Pertanian 

Manajemen 

SDM 

Pemasaran 

Pertanian 

Ekonomi 

Manajerial 

Dasar 

Akuntansi 

Dinamika 

Masyarakat 

TafsiTematik 

Pertanian 
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Bahasa Inggris 

III 

4 KU-4, KP-1, 

KP-2, KL-1 

 

 

 

 

 

Mampu 

mengambil 

keputusan 

strategik dan 

operasional 

serta berani 

menghadapi 

resiko bisnis 

secara 

bertanggung 

jawab 

3 

3 

3 

 

3 

2 

3 

2 

1 

4 

24 Kebijakan 

Makro 

Ekonomi 

Kelayakan 

Agribisnis 

Tek. 

Pengolahan 

Hasil Pertanian 

dalam 

Perspektif Islam 

Manajemen 

Pemasaran 

Manajemen 

Finansial 

Lembaga 

Keuangan 

Syariah 

Kebijakan 

Pembangunan 

Pertanian 

Bahasa Inggris 

IV 

Mata Kuliah 

Pilihan 

5 KU-5, KP-2, 

KP-4, KU-8, 

KL-1 

Mampu 

merencanakan

, menjalankan 

dan 

mengembangk

an bisnis 

pangan lokal 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

24 Budidaya 

Tanaman 

Industri 

Desain Pesan & 

Periklanan 

Kemitraan dan 

Komunikasi 
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yang adaptif 

terhadap 

perubahan 

lingkungan 

1 

2 

Bisnis 

Bisnis Plan 

Kewirausahaan 

Perdagangan 

Internasional 

Ekonometri 

Bahasa Inggris 

V 

Mata Kuliah 

Pilihan 

6 KU-6, KP-3, 

KP-4, KU-8, 

KL-1 

Menguasai 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

untuk 

menganalisis 

permasalahan 

agribisnis 

serta 

mempertanggu

ngjawabkan 

hasil analisis 

secara 

akademik 

berlandaskan 

kejujuran 

3 

3 

4 

3 

3 

1 

3 

4 

24 Metodologi 

Penelitian 

Metode 

Kuantitatif 

Teknik Desain 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Manajemen 

Informasi 

Agribisnis 

Tek. Konseling 

& Analisis 

Problem 

Solving 

Bahasa Inggris 

VI 

KKN 

Mata Kuliah 

Pilihan 
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7 KU-7, KU-8 Mampu 

merancang 

dan 

melaksanakan 

penelitian 

secara ilmiah 

untuk 

mendapatkan 

temuan ilmiah 

yang diakui 

masyarakat 

akademis 

3 

5 

8 Magang 

Skripsi 

8 KU-7, KU-8 Mampu 

merancang 

dan 

melaksanakan 

penelitian 

secara ilmiah 

untuk 

mendapatkan 

temuan ilmiah 

yang diakui 

masyarakat 

akademis 

5 5 Skripsi 

Jumlah   144   
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3 

SEM 7 

24 

24 

24 

23 

21 

SEM 1 

20 

5 

SEM 8 

SEM 2 

SEM 3 

SEM 4 

SEM 5 

SEM 6 

1 

Bahasa Inggris 6 

1 

Bahasa Inggris 5 

1 

Bahasa Inggris 4 

1 

Bahasa Inggris 3 

1 

Bahasa Inggris 2 

1 

Bahasa Inggris 1 

5 

MK Pilihan 

3 

MK Pilihan 

2 

MK Pilihan 

3 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia 

2 

Kemuhammadiyah- 

an 

2 

Kewarganegaraan 

3 

Manajemen 

Informasi 

Agribisnis 

3 

Komunikasi dan 

Kemitraan 

Bisnis 

4 

Lembaga 

Keuangan 

Syariah 

2 

Tafsir Alquran 

2 

Fiqih 

2 

Akidah dan 

Akhlaq 

3 

Magang 

3 

Budidaya 

Tanaman 

Industri 

3 

Teknologi 

Pengolahan 

Hasil Pertanian 

3 

Perlindungan 

Tanaman 

3 

Dasar 

Budidaya 

Tanaman 

3 

Dasar Ilmu 

Tanaman 

 

MK Pilihan 

3 

Kewirausahaan 

3 

Ekonomi 

Makro 

2 

Ekonomi 

Manajerial 

3 

Ekonomi 

Mikro 

2 

Ilmu 

Pertanian 

3 

Metode 

Penelitian 

2 

Kebijakan 

Pembangunan 

Pertanian 

3 

Kelayakan 

Agribisnis 

3 

Manajemen 

Produksi 

Pertanian 

3 

Manajemen 

Agribisnis 

2 

Dasar 

Manajemen 

3 

Metode 

Kuantitatif 

3 

Ekonometri 

3 

Bisnis Plan 

3 

Dasar 

Akuntansi 

3 

Statistika 

2 

Matematika 

Ekonomi 

3 

Perdagangan 

Internasional 

3 

Desain Pesan 

Periklanan 

3 

Manajemen 

Pemasaran 

Pertanian 

3 

Pemasaran 

Pertanian 

2 

Bahasa 

Indonesia 

4 

Teknologi 

Informasi & 

Komputasi 

3 

Teknik & Design 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

3 

Teknik Konseling 

& Analisis 

Problem Solving 

2 

Manajemen 

Finansial 

3 

Dinamika 

Masyarakat 

2 

Sosiologi 

Pertanian 

2 

Komunikasi 

Pertanian 

3 

KKN 

5 

SKRIPSI 

STRUKTUR MATA KULIAH PROGRAM STUDI AGRIBISNIS UMY 
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E. Mata Kuliah Pilihan 

Mahasiswa diwajibkan mengambil minimal 10 sks dari 30 

sks yang ditawarkan sebagai berikut: 

Tabel 5.4 Mata Kuliah Pilihan yang Dilaksanakan dalam Tiga Tahun 

Terakhir 

Semester Kode MK Nama MK (Pilihan) Bobot sks 

(1) (2) (3) (4) 

Gasal 22L 646 Cold Chain 2 

22P 535 Psikologi Komunikasi 2 

22L 555 Manajemen Sumberdaya 

Alam 

2 

22P 513 Manajemen Retail 2 

22L 256 Komunikasi Lintas 

Budaya 

2 

- Bioenergi dan 

Lingkungan 

Berkelanjutan 

2 

Genap 22U 212 Salesmanship 2 

22U 435 Kapita Selekta Politik 

Ekonomi Internasional 

2 

22L 626 Public Relation  2 

22L 636 Komunikasi Massa 2 

PEP 479 Supply Chain 

Management (SCM) 

2 

133 004 Manajemen Mutu 2 

22L 258 Analisis Risiko 

Keuangan  Syariah 

2 

131 847 

394 

Pengelolaan Limbah 

Pertanian  

2 

KL 662 Budidaya Tanaman Obat 2 

Total sks 30 
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F. Substansi praktikum/praktek 

Berikut ini adalah praktikum yang diselenggarakan yang 

didukung dengan modul dan buku dan dilaksankan di program studi 

Agribisnis sendiri: 

Tabel 5.5 Praktikum/Praktek Yang Mandiri Ataupun Yang 

Merupakan  Bagian Dari Mata Kuliah Tertentu 

No. Nama 

Praktikum/ 

Praktek 

Isi Praktikum/Praktek Tempat/ Lokasi 

Praktikum/ 

Praktek 
Judul/ 

Modul 

Jam 

Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Tek. Informasi 

& Komputasi 

Tek. 

Informasi 

& 

Komunika

si 

4 jam/mingu x  

12 minggu 

Laboratorium 

Statistik dan Pusat 

Komputer UMY 

2 Budidaya 

Pertanian 

Dasar 

Budidaya 

pertanian 

2 jam/minggu 

x 10 

Lab Agroteknologi, 

lapangan 

3 Teknik 

Produksi 

Pertanian 

Jadi satu 

RPBS 

2 jam/minggu 

x  10 minggu 

Lab. 

Agroteknologi, 

Green house & 

lapangan 

4 Statistik Statistik 2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab Statistik 

5 Manajemen 

Produksi 

Pertanian 

Jadi satu 

dengan 

modul 

kuliah 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab.Analisis 

6 Perlindungan 

Tanaman 

Perlindung

an 

Tanaman 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab Agroteknologi 

dan lapangan 

7 Pemasaran 

Pertanian 

Pemasaran 

Pertanian 

2 jam/ minggu 

x129 minggu 

Lab Marketing dan 

Survei Lapangan 

8 Dasar 

Akuntansi 

 

Akuntansi 2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab Statistik 
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9 Dinamika 

Masyarakat 

Jadi satu 

dengan 

modul 

kuliah 

2 jam/ 

minggux12 

minggu 

Lab. Komunikasi, 

lapangan 

10 Kelayakan 

Agribisnis 

Kelayakan 

Agribisnis 

2 jam/minggu 

x12 minggu 

Lab. Agribisnis dan 

Survei Lapangan 

11 Tek. 

Pengolahan 

Hasil 

Pertanian 

dalam 

Perspektif 

Islam 

TPHP 4 jam/minggu 

x 8 minggu 

Lab Agribisnis 

12 Manajemen 

Pemasaran 

Manajeme

n 

Pemasaran 

2 jam/mingg x 

12 minggu 

Lab Agribisnis, 

lapangan 

13 Lembaga 

Keuangan 

syariah  

Aplikasi 

LKS 

4 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab. Statistik dan 

Survei LKS 

14 Desain Pesan 

& Periklanan 

Jadi satu 

dengan 

modul 

kuliah 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab. Komunikasi, 

lab Statistik 

15 Kemitraan dan 

Komunikasi 

Bisnis 

Jadi satu 

dengan 

modul 

kuliah 

2 jam/mingg x 

12 minggu 

Lab. Komunikasi 

16 Bisnis Plan Panduan 

Lapangan 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab. Agribisnis 

17 Budidaya 

Tanaman 

Industri 

Budidaya 

Tanaman 

Industri 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab Agroteknologi, 

lapangan 

18 Kewirausahaa

n 

Jadi satu 

dengan 

modul 

kuliah  

4 jam/minggu 

x  10 minggu 

Lab. Agribisnis dan 

Survei Lapngan 

19 Perdagangan 

Internasional 

Jadi satu 

dengan 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab. Pemasaran dan 

Statistik Kom 
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modul 

kuliah 

20 Ekonometrika Ekonometr

i 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab Statistik 

21 Metodologi 

Penelitian 

Jadi satu 

dengan 

kuliah 

2 jam/mingg x 

12 minggu 

Lab Komunikasi 

22 Metode 

Kuantitatif 

Metode 

Kuantitatif 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab Statistik 

23 Teknik Desain 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jadi satu 

dengan 

modul 

kuliah 

4 jam/minggu 

x 10 minggu 

Lab. Komunikasi 

dan Lapangan 

24 Manajemen 

Informasi 

Agribisnis 

MIA & 

Aplikasi 

MS Project 

2 jam/minggu 

x  12 minggu  

Lab. Statistik dan 

Komputasi 

25 Teknik 

Konseling 

Analisis 

Problem 

Solving 

Jadi satu 

dengan 

modul 

kuliah 

2 jam/minggu 

x 12 minggu 

Lab. Komunikasi 

26 KKN Panduan 

KKN 

30 hari kerja Praktek Lapangan 

di Masyarakat  

27 Magang 

Perusahaan 

Panduan 

Magang 

60 hari kerja Di Perusahaan 

 

G. Deskripsi Mata Kuliah 

1. Semester 1 

a. Ilmu Pertanian 

Mata kuliah Ilmu Pertanian memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang pengertian pertanian secara umum, faktor 

produksi pertanian, serta sistem pertanian dilihat dari berbagai 

aspek. Bahasan yang dikaji dalam mata kuliah ini seperti 

pengertian pertanian yang meliputi definisi pertanian dan 

rumusan konsep dasar dari aspek fisik (budidaya). Bahan kajian 

yang lain seperti lingkup budidaya pertanian dilihat dari unsure 
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dasarnya, system pertanian di Indonesia yang membahas 

eksplorasi contoh dan praktek budidaya pertanian berdasarkan 

perbedaan unsure dasarnya, hubungan petani dengan tanah 

yang membahas tentang rumusan konsep dasar pertanian dilihat 

dari aspek sosial budaya dan sstem pertanian, ruang lingkup 

agribisnis yang meliputi usahatani dan lingkup agribisnis, serta 

ekonomi produksi pertanian yang meliputi pembiayaan 

pertanian dan pemasaran pertanian. 

 

b. Budidaya Tanaman 

Mata kuliah Budidaya Tanaman memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

mempelajari dasar-dasar budidaya tanaman meliputi 

pengenalan jenis benih atau bibit, jenis tanah, dasar klimatologi 

yang sesuai dengan jenis tanaman. Materi yang dibahas seperti 

klasifikasi tumbuhan yang meliputi kesamaan bagian tanaman, 

kegunaan secara khusus, tujuan tertentu berdasarkan umur 

tanaman. Selain itu, system produksi tanaman yang meliputi 

proses produksi pertanian dan aspek manajemen produksi 

tanaman, tanah dan pembentukan tanah yang meliputi definisi 

tanah, asal tanah, proses pembentukan tanah dan proses 

perkembangan tanah. Materi atau bahasan lain dalam mata 

kuliah ini seperti sifat fisika tanah, sifat kimia dan biologi 

tanah, dan kesuburan tanah serta pemupukan. 

 

c. Matematika Ekonomi 

Mata kuliah Matematika Ekonomi memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang teori ekonomi secara umum seperti fungsi, 

macam-macam fungsi yang meliputi fungsi kuadrat, fungsi 

kubik, fungsi pangkat, permintaan, penawaran & keseimbangan 

pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi produksi. 

Bahasan yang lain seperti diferensiasi, diferensial, integral dan 

matrik. 
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d. Komunikasi Pertanian 

Mata kuliah Komunikasi Pertanian memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang prinsip dan konsep dasar komunikasi, 

klasifikasi komunikasi beserta berbagai contohnya, komunikasi 

efektif, komunikasi verbal dan non verbal, hambatan dan 

pemecahan masalah komunikasi, proses komunikasi dalam 

pertanian  serta contoh kasus komunikasi dalam pertanian 

seperti penyuluhan dengan memberikan inovasi yang baik. 

 

e. Dasar Manajemen 

Mata kuliah Dasar Manajemen memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang dasar-dasar manajemen secara umum seperti 

pengertian manajemen dan organisasi, fungsi-fungsi 

manajemen, proses pengambilan keputusan, dasar-dasar 

perencanaan, identifikasi organisasi, dan pengendalian 

perusahaan. 

 

f. Aqidah Akhlaq 

Mata kuliah Aqidah Akhlak memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang aqidah dan akhlak yang baik yang harus 

diterapkan seorang muslim. Materi yang dibahas meliputi 

konsep agama dalam islam dan dasar-dasar agama islam, 

konsep aqidah dan keimanan dalam islam serta implikasi dan 

aplikasinya, konsep akhlaq, konsep baik dan buruk serta konsep 

pribadi muslim yang ideal, serta konsep akhlaq dalam 

pergaulan, bermasyarakat dan berbangsa. 

 

g. Teknologi Informasi dan Komputasi 

Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputasi memiliki 

4 sks, dengan 2 kali sesi tatap muka pada setiap pertemuan. 

Mata kuliah teknologi informasi & komputasi ini membahas 
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tentang era informasi, penjelasan umum komputer dan 

teknologi informasi, tutorial Ms.Word, MS.Excel, 

Ms.Powerpoint, Corel Draw serta internet. Setelah mengikuti 

Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami 

konteks & sifat era informasi, komponen dasar komputer & 

sistem komputer, serta memahami tentang penggunaan 

komputer sebagai perangkat teknologi informasi serta dapat 

menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dalam 

berkarir. 

 

h. Bahasa Inggris I 

Mata Kuliah Bahasa Inggris I memiliki 1 sks yang 

dilaksanakan dengan tatap muka sebanyak 2 kali dalam 1 

minggu. Mata kuliah Bahasa Inggris I mempelajari tentang 

noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition dan 

conjunction. Selain itu, diberikan konsep tenses, time signal, 

passive voice, kalimat langsung/tidak langsung. Setelah mata 

kuliah berakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun 

kalimat dalam bahasa inggris dengan struktur yang baik dan 

benar. 

 

i. Pancasila dan Kewarganegaraan 

Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki 2 sks 

yang dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah 

ini membahas tentang pancasila dan kewarganegaraan secara 

ilmiah, peranan Pancasila sebagai filosofi dan dasar negara, 

ideologi yang ada di dunia, dan konsep ketahanan nasional 

dalam berbagai aspek termasuk dalam bidang pertanian seperti 

swasembada pangan, kedaulatan pangan, ketahanan dan 

kemandirian pangan. 
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2. Semester 2 

a. Teknologi Produksi Pertanian 

Mata kuliah Teknologi Produksi Pertanian memiliki 3 sks, 

dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata 

kuliah ini merupakan lanjutan dari budidaya tanaman, 

mempelajari tentang teknis budidaya, meliputi bagaimana cara 

menanam yang baik, bagaimana cara pengolahan tanah yang 

baik, bagaimana penyemaian. 

 

b. Ekonomi Mikro 

Mata kuliah Ekonomi Mikro memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi dan ruang 

lingkup ekonomi mikro, konsep permintaan, penawaran dan 

harga keseimbangan, dan teori-teori tentang perilaku 

konsumen, produksi, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan, serta struktur pasar persaingan sempurna. 

 

c. Manajemen Agribisnis 

Mata kuliah Manajemen Agribisnis memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Materi yang 

dibahas dalam mata kuliah ini meliputi ruang lingkup 

manajemen agribisnis, potensi, peluang dan hambatan 

agribisnis, organisasi agribisnis, Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam agribisnis, pembiayaan agribisnis, system pemasaran 

dalam agribisnis, dan analisis kelayakan bisnis. 

 

d. Statistik 

Mata kuliah statistika memiliki 3 sks, dengan pembagian 2 

sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini membahas 

tentang pengumpulan dan penyajian data, serta pengambilan 

keputusan. Mata kuliah ini merupakan penerapan dari teori-

teori yang diberikan pada mata kuliah Statistika. Setelah 

menyelesaikan Mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 
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mengolah, menyajikan data, dan membuat/menarik kesimpulan 

dari suatu hipotesis.  

 

e. Sosiologi Pertanian 

Mata kuliah Sosiologi Pertanian memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang ruang lingkup sosiologi pertanian yang 

meliputi struktur sosial masyarakat, modal sosial, kebudayaan, 

perubahan sosial, proses sosial, modernisasi dan masalah-

masalah sosial yang terdapat dalam bidang pertanian. 

 

f. Bahasa Indonesia 

Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang tata cara atau sistematika penulisan yang 

baik untuk berbagai karya ilmiah seperti penelitian ilmiah, 

skripsi. 

 

g. Kemuhammadiyahan 

Mata kuliah Kemuhammadiyahan memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang latar belakang didirikannya 

Muhammadiyah, perkembangan pembaharuan dalam dunia 

islam, falsafah hidup dan ajaran Kyai Ahmad Dahlan, 

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid, 

pendidikan, dan sosial kesehatan, serta membekali mahasiswa 

dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan. 

 

h. Fiqih Muamalah 

Mata kuliah Fiqih memiliki 2 sks yang dilaksanakan dengan 

1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang 

hukum-hukum islam yang mengatur hubungan sesama manusia 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi yang 

dibahas meliputi pengantar dan tujuan hukum islam, 



 

 

 

51 

Buku Panduan Akademik Prodi Agribisnis 

karakteristik hukum islam, ijtihad dalam hukum islam, prinsip 

pelaksanaan hukum muamalah, hukum zakat dan waris, hukum 

pernikahan dalam islam, dan hukum jual beli dalam islam. 

 

i. Bahasa Inggris II 

Mata Kuliah Bahasa Inggris II memiliki 1 sks yang 

dilaksanakan dengan tatap muka sebanyak 2 kali dalam 1 

minggu. Mata kuliah Bahasa Inggris II mempelajari tentang 

noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition dan 

conjunction. Selain itu, diberikan konsep tenses, time signal, 

passive voice, kalimat langsung/tidak langsung. Setelah mata 

kuliah berakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun 

kalimat dalam bahasa inggris dengan struktur yang baik dan 

benar. 

 

3. Semester 3 

a. Perlindungan Tanaman 

Mata kuliah Perlindungan Tanaman memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

mempelajari dasar-dasar perlindungan tanaman dari Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT), hama tanaman, penyakit 

tanaman, dan gulma yang meliputi pengertian, klasifikasi, 

faktor lingkungan yang mempengaruhi, serta cara-cara 

pengendalian. 

 

b. Manajemen Produksi Pertanian 

Mata kuliah ini memiliki 3 sks, dengan pembagian 1 sks 

praktikum dan 2 sks untuk kuliah. Manajemen Produksi 

Pertanian ini melatih mahasiswa merencanakan usaha 

Agribisnis mulai dari pengadaan bahan baku, pengembangan 

produk, layout perusahaan, peramalan produksi, persediaan. 

Setelah mengikuti Mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 

mampu mengelola usaha bidang Agribisnis.  
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c. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Mata kuliah ini memiliki 3 sks, dengan pembagian 1 sks 

praktikum dan 2 sks untuk kuliah. Manajemen Sumber Daya 

Manusia membahas tentang peran manajer SDM, rekruitmen 

dan penempatan tenaga kerja, pelatihan karyawan dan 

pengembangan karir, dasar menentukan upah/gaji, dan Serikat 

Karyawan. 

 

d. Pemasaran Pertanian 

Mata kuliah pemasaran pertanian memiliki 3 sks, yang 

pelaksanaannya 2 sks untuk kuliah dan 1 sks untuk praktikum. 

Mata kuliah ini membahas tentang saluran pemasaran, analisis 

harga, biaya dan margin pemasaran, keuntungan pemasaran, 

dan struktur pasar serta efisiensi pemasaran pada suatu 

komoditi pertanian. Setelah mengikuti kuliah pemasaran 

pertanian ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

efisiensi pemasaran pad suatu komoditi pada daerah/lokasi 

tertentu. 

 

e. Ekonomi Manajerial 

Mata kuliah Ekonomi Manajerial memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

membahas tentang ruang lingkup dalam ekonomi manajerial 

meliputi optimasi ekonomi, teori permintaan dan penawaran, 

konsep ekonomi dalam tingkat produksi, analisis biaya, 

penetapan harga, dengan pendekatan konsep, grafik dan 

matematik. 

 

f. Dasar Akuntansi 

Mata kuliah ini memiliki 3 sks dengan 1 sks untuk 

praktikum dan 2 sks lainnya untuk sesi kuliah. Mata kuliah 

Dasar Akuntansi membahas tentang prinsip dan siklus 

akuntansi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan 

perusahaan manufaktur. Setelah mengikuti mata kuliah ini, 
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diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan menjurnal, 

memposting, dan mebuat laporan keuangan. 

 

g. Dinamika Masyarakat 

Mata kuliah dinamika masyarakat memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

membahas tentang bagaimana seharusnya mahasiswa 

melakukan pendampingan dan pengambilan keputusan pada 

kelompok masyarakat yang didampingi terkait dengan 

dinamika masyarakat dan berbagai variable perubahan yang ada 

di masyarakat (seperti variable kebijakan pemerintah, 

kepemimpinan, bencana alam, dll) untuk diaplikasilan pada 

kemajuan masyarakat. 

 

h. Tafsir Tematik Pertanian 

Mata kuliah Tafsir Tematik Pertanian memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

mengkaji tentang pengantar Al-quran dan Hadis, metode 

memahami Al-quran dan Hadis, Isi dan Kandungan Al-quran, 

Hakikat manusia dalam Alquran dan Hadis, konsep hidup  dan 

ilmu dalam al-Quran dan hadis, konsep jihad dan etos kerja 

dalam al-Quran dan Hadis, serta al-Quran untuk pengembangan 

peradaban masyarakat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. 

 

i. Bahasa Inggris III 

Mata Kuliah Bahasa Inggris III memiliki 1 sks yang 

dilaksanakan dengan tatap muka sebanyak 2 kali dalam 1 

minggu. Mata kuliah Bahasa Inggris III mempelajari tentang 

noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition dan 

conjunction. Selain itu, diberikan konsep tenses, time signal, 

passive voice, kalimat langsung/tidak langsung. Setelah mata 

kuliah berakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun 

kalimat dalam bahasa inggris dengan struktur yang baik dan 

benar. 
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4. Semester 4 

a. Kebijakan Makro Ekonomi 

Mata kuliah ini memiliki 3 sks dengan 1 sks untuk 

praktikum dan 2 sks lainnya untuk sesi kuliah. Mata kuliah 

Kebijakan Makro Ekonomi mempelajari tentang lingkungan 

perusahaan dan konsep variabel makro ekonomi, analisa 

pendapatan nasional, pasar uang dan pasar tenaga kerja, 

kebijakan-kebijakan ekonomi makro, stabilitas tingkat harga 

umum (inflasi), pertumbuhan ekonomi jangka panjang, nilai 

tukar, serta pengaruh perubahan kondisi makro ekonomi 

terhadap kebijakan bisnis perusahaan agribisnis. 

 

b. Kelayakan Agribisnis 

Mata kuliah kelayakan agribisnis memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

membahas tentang bagaimana menganalisis kelayakan usaha 

Agribisnis dari hulu, on farm, sampai hilir pada dengan contoh 

kasus tanaman semusim, tanaman tahunan, industry 

pengolahan, peternakan dan perikanan. Setelah mengikuti Mata 

kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menilai layak atau 

tidaknya suatu usaha Agribisnis. 

 

c. Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dalam Perspektif 

Islam 

Mata kuliah teknologi pengolahan hasil pertanian dalam 

perspektif islam memiliki 3 sks, dengan pembagian 2 sks kuliah 

dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang cara-

cara menangani hasil pertanian setelah dipanen, tujuannya 

untuk memperpanjang daya guna hasil pertanian dengan 

mempertimbangkan prinsip bisnis. Penanganan hasil pertanian 

yang dibahas seperti melakukan penyimpanan hasil pertanian 

dengan berbagai kondisi dan cara penyimpanan (untuk bahan 

segar / raw material). Juga dilakukan pengolahan raw material l 

menjadi produk siap konsumsi (Agribisnis hilir) dengan cara 
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fermentasi, pengeringan, emulsi fying, ekstraksi, pendinginan / 

pembekuan. Setelah menyelesaikan mata kuliah, diharapkan 

mahasiswa mampu menangani raw material untuk tujuan bisnis 

dengan cara yang sesuai dengan minatnya. 

 

d. Manajemen Pemasaran 

Mata kuliah manajemen pemasaran memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

membahas tentang manajemen pemasaran dalam perusahaan 

agribisnis, perilaku konsumen, dan strategi pemasaran serta 

bauran pemasaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini 

diharapkan mahasiswa mampu menyusun strategi pemasaran 

secara baik dan benar. 

 

e. Manajemen Finansial 

Mata kuliah Manajemen Finansial memiliki 2 sks yang 

dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Mata kuliah ini 

memberikan bahan dasar bagi seorang manajer keuangan dalam 

mengelola keuangan agar tujuan perusahaan dapat dicapai. 

Mata Kuliah ini mencakup Pendahuluan, Kinerja Finansial, 

capital budgeting, analisis BEP, sumber dana eksternal dan 

permasalahannya, modal ekstern jangka menengah dan beberpa 

kasus 

 

f. Lembaga Keuangan Syariah 

Mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah memiliki 3 sks, 

dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata 

kuliah Lembaga Keuangan Syariah membahas tentang 

bagaimana mengaplikasikan konsep dan teori ekonomi syariah 

dalam menganalisis kasus kebutuhan finansial usaha. Setelah 

mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 

memilih skema pembiayaan syariah yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan pengusaha. 
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g. Kebijakan Pembangunan Pertanian 

Mata kuliah Kebijakan Pembangunan Pertanian memiliki 2 

sks yang dilaksanakan dengan 1 kali sesi untuk kuliah. Kuliah 

Kebijakan dan Pembangunan Pertanian membahas tentang 

pengertian pembangunan, karakteristik, tujuan, teori/model dan 

Kebijakan Pembangunan Pertanian serta belajar analisis 

peluang pengembangan agribisnis komoditas unggulan berbasis 

kebijakan. 

 

h. Bahasa Inggris IV 

Mata Kuliah Bahasa Inggris IV memiliki 1 sks yang 

dilaksanakan dengan tatap muka sebanyak 2 kali dalam 1 

minggu. Mata kuliah Bahasa Inggris IV mempelajari tentang 

noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition dan 

conjunction. Selain itu, diberikan konsep tenses, time signal, 

passive voice, kalimat langsung/tidak langsung. Setelah mata 

kuliah berakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun 

kalimat dalam bahasa inggris dengan struktur yang baik dan 

benar. 

 

5. Semester 5 

a. Budidaya Tanaman Industri 

Mata kuliah Budidaya Tanaman Industri memiliki 3 sks, 

dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum Mata 

kuliah ini mempelajari tentang budidaya tanaman industri, 

meliputi pengenalan jenis benih atau bibit, jenis tanah, dasar 

klimatologi yang sesuai dengan jenis tanaman industri. 

 

b. Desain Pesan dan Periklanan 

Mata kuliah Desain Pesan dan Periklanan memiliki 3 sks, 

dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata 

kuliah ini membaha tentang bagaimana memasarkan produk 

dengan membuat desain produk yang baik. Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun 
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konsep / desain periklanan secara kreatif sesuai yang diminta 

client. 

 

c. Kemitraan dan Komunikasi Bisnis 

Mata kuliah Kemiitraan dan Komunikasi Bisnis memiliki 3 

sks, dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata 

kuliah ini membahas tentang penulisan surat kerjasama yang 

baik, proses komunikasi bisnis. Mata kuliah ini bertujuan 

melatih mahasiswa berkomunikasi menjalin kerjasama dengan 

berbagai bentuk usaha dalam rangka pengembangan bisnis di 

bidang pertanian. 

 

d. Bisnis Plan 

Mata kuliah Bisnis Plan memiliki 3 sks, dengan pembagian 

2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini melatih 

mahasiswa untuk menuangkan ide bisnis dalam sebuah 

dokumen rencana bisnis. Mata kuliah Bisnis Plan 

mengelaborasikan pengetahuan mahasiswa tentang manajemen 

pemasaran, manajemen produksi, manajemen SDM, dan 

manajemen finansial. Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

diharapkan mahasiswa mampu merumuskan dan menyusun 

proposal bisnis. 

 

e. Kewirausahaan 

Mata kuliah Kewirausahaan memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa dengan 

cara mengukur motivasi mahasiswa dengan instrumen yang 

sudah disediakan, mebuat perencanaan bisnis di bidang 

pertanian, dan mampu mengaplikasikannya. Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu dan berani 

berwirausaha mulai dari merencanakan sampai memasarkan 

produk. 
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f. Perdagangan Internasional 

Mata kuliah Perdagangan Internasional memiliki 3 sks, 

dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata 

kuliah ini membahas tentang proses ekspor dan impor yang 

meliputi persiapan, proses, dan evaluasi dari kegiatan ekspor 

dan impor. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa mampu melakukan atau melaksanakan ekspor dan 

impor. 

 

g. Ekonometri 

Mata kuliah Ekonometika memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 

melatih mahasiswa menganalisis permasalahan agribisnis 

dengan pendekatan statistik. Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu menganalisis korelasi dan 

regresi pada berbagai kasus bidang agribisnis sekaligus 

mempertanggungjawabkan hasil analisis secara akademik 

berlandaskan kejujuran. 

 

h. Bahasa Inggris V 

Mata Kuliah Bahasa Inggris V memiliki 1 sks yang 

dilaksanakan dengan tatap muka sebanyak 2 kali dalam 1 

minggu. Mata kuliah Bahasa Inggris V mempelajari tentang 

noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition dan 

conjunction. Selain itu, diberikan konsep tenses, time signal, 

passive voice, kalimat langsung/tidak langsung. Setelah mata 

kuliah berakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun 

kalimat dalam bahasa inggris dengan struktur yang baik dan 

benar. 

 

6. Semester 6 

a. Metodologi Penelitian 

Mata kuliah Metodologi Penelitian memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah ini 
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membahas tentang metodologi penelitian, yang membahas 

tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, dan 

metode penelitian. Setelah mengikuti mata kuliah ini 

diharapkan mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian 

secara benar. 

 

b. Metode Kuantitatif 

Mata kuliah Metode Kuantitatif memiliki 3 sks, dengan 

pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata kuliah 

Metode Kuantitatif adalah penerapan program SPSS dan Lindo 

untuk analisis menyelesaikan analisis kuantitatif. Setelah 

mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 

melakukan pemasukan data, memilih analisis yang sesuai, dan 

mampu menginterpretasikan keluaran analisis komputer. 

 

c. Teknik Desain Pemberdayaan Masyarakat 

Mata kuliah Teknik dan Desain Pemberdayaan Masyarakat 

memiliki 4 sks. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali 

keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi masyarakat serta mendesain model pembelajaran yang 

sesuai. Penerapan mata kuliah dilaksanakan dengan metode 

tutorial dan asistensi, tugas kelompok eksplorasi masalah di 

lapangan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam 

kurun waktu yang diintegralkan dengan KKN. Materi yang 

dipelajari dan dilatihkan adalah kemampuan identifikasi 

masalah, merencanakan&menyusun program pemberdayaan, 

melaksanakan salah satu bentuk penerapan IPTEK dalam 

proses pemberdayaan dan kemampuan mengevaluasi proses 

pemberdayaan masyarakat. 

 

d. Manajemen Informasi Agribisnis 

Mata kuliah Msnjemen Informasi Agribisnis memiliki 3 

sks, dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks praktikum. Mata 
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kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan 

menganalisis, mengelola, dan merancang sebuah sistem yang 

dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat keputusan 

yang lebih akurat. Setelah mengikuti Mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan juga memiliki kemampuan bekerjasama 

dalam tim dan rasa tanggungjawab dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

e. Teknik Konseling & Analisis Problem Solving 

Mata kuliah Teknik Konseling Analisis Problem Solving 

memiliki 3 sks, dengan pembagian 2 sks kuliah dan 1 sks 

praktikum Mata kuliah ini memposisikan mahasiswa sebagai 

calon manajer dan konsultan. Mahasiswa dilatih untuk 

mengambil keputusan berdasarkan konsep-konsep yang secara 

teoritik telah mampu dan mahasiswa telah dikenalkan pada 

permasalahan real yang ada di perusahaan. Mahasiswa juga 

dilatih untuk mampu memberikan gagasan, pemikiran, dan 

mampu mendampingi client (perusahaan agribisnis yang 

bermasalah) untuk keluar dari masalah yang dihadapinya. 

Mahasiswa dilengkapi dengan mengenal secara real terkait 

dengan kegiatan konsultan Agribisnis di lapangan. 

 

f. Bahasa Inggris VI 

Mata Kuliah Bahasa Inggris VI memiliki 1 sks yang 

dilaksanakan dengan tatap muka sebanyak 2 kali dalam 1 

minggu. Mata kuliah Bahasa Inggris VI mempelajari tentang 

noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition dan 

conjunction. Selain itu, diberikan konsep tenses, time signal, 

passive voice, kalimat langsung/tidak langsung. Setelah mata 

kuliah berakhir, diharapkan mahasiswa mampu menyusun 

kalimat dalam bahasa inggris dengan struktur yang baik dan 

benar. 
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