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KATA SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Mencermati perkembangan Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya (PPsFPUB) selama kurang lebih empat tahun terakhir sejak
pengelolaannya diserahkan ke Fakultas Pertanian, terasakan bahwa beberapa
penyempurnaan perlu dilakukan terutama yang terkait dengan peraturan akademik
dan kurikulum, sejalan dengan perkembangan IPTEK.
Sehubungan dengan itu, telah dibentuk Tim Penyusun Buku Pedoman
Pendidikan PPsFPUB yang terdiri atas semua Ketua Jurusan di lingkungan
Fakultas Pertanian UB, Pengelola PPsFPUB dan Tim Perumus dari masing-masing
Jurusan. Penyusunan Kurikulum masing-masing Program Studi dan Minat
Program Studi melibatkan seluruh stakeholder, khususnya dosen-dosen di tingkat
Jurusan Fakultas Pertanian yang terkait.
Setelah melalui beberapa kali pertemuan dan diskusi, maka Buku Panduan
ini akhirnya dapat diterbitkan. Semoga Buku ini dapat menjadi pedoman dalam
melaksanakan Proses Belajar Mengajar di lingkungan PPsFPUB .
Pembahasan materi dalam Buku ini telah disahkan dalam Rapat Senat
Fakultas Pertanian UB pada tanggal 23 Agustus 2010. Apa yang tertuang dalam
buku ini tentu masih sangat terbuka untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk itu
sangat diharapkan masukan-masukan yang membangun.
Akhir kata, atas terbitnya Buku Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini, saya sampaikan terimakasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi,
semoga Allah swt memberkahi hasil kerja keras kita semua. Amien

Malang, 1 September 2010
Dekan

Prof. Ir. Sumeru Ashari, MAgr.Sc., PhD
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KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Pendidikan ini merupakan revisi dari Buku Panduan
sebelumnya, yang disusun untuk mambantu mahasiswa, dosen maupun staf
administrasi dalam menjalankan kegiatan proses belajar mengajar di Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (PPsFPUB). Perbedaan
Buku Panduan ini dengan Buku Panduan sebelumnya terutama dalam hal
peraturan akademik Program Magister dan Program Doktor sesuai dengan
Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 427/PER/2012 dan No 428/PER/2012.
Di dalam buku ini dijelaskan aturan-aturan pelaksanaan pendidikan dan
kurikulum masing-masing Program Studi di PPsFPUB. Segala aturan dalam buku
ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2009/2010 s/d angkatan 2013/2014.
Kurikulum masing-masing Program Studi Magister dan Minat Program
Doktor Ilmu Pertanian yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil diskusi
yang diselenggarakan di masing-masing jurusan yang terkait dengan Program
Studi maupun minat Program Studi yang ada di PPsFPUB.
Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku
Pedoman Pendidikan, Program Pascasarjana Fakultas Pertanian serta semua pihak
yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Segala saran yang bersifat membantu
menyempurnakan buku ini, sangat diharapkan dan untuk itu diucapkan
terimakasih.
Malang, 21 Agustus 2013
Ketua Program

Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, MSc

Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG
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I. PENDAHULUAN
1.1. Sejarah Singkat
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dirintis sejak
tahun 1981. Rintisan ini diawali dengan kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan
Universitas Gajah Mada untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Pengumpulan
Kredit (KPK) UGM – UNIBRAW. Program ini betujuan untuk membantu Universitas
Brawijaya dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan pascasarjana secara
mandiri.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
325/DII/1982, Program KPK UGM-UNIBRAW membuka pendidikan pascasarjana (S2)
untuk Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 348/D/1982, Program KPK UGMUNIBRAW membuka Program Studi Ilmu Tanaman. Kegiatan pendaftaran mahasiswa
pascasarjana mulai dilakukan di Universitas Brawijaya pada awal tahun 1982. Pada
Tahun Akademis 1985/1986 Program KPK UGM-UNIBRAW membuka Program Studi
Pengelolaan Tanah dan Air berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 1872/DK/1985.
Setelah sebelas tahun berstatus program KPK UGM-UNIBRAW, maka
berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 104,105,106/Dikti/Kep/1993 sejak
tanggal 27 Pebruari 1993 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya melakukan
kegiatannya secara mandiri dengan Program Studi : (1) Ilmu Ekonomi Pertanian (2)
Ilmu Tanaman dan (3) Pengelolaan Tanah dan Air.
Dengan semakin berkembanganya program studi sarjana di lingkungan Universitas
Brawijaya dan semakin banyaknya peminat yang menginginkan dibukanya program
studi baru, mulai Tahun Akademik 1995/1996 Program Pasca Sarjana Universitas
Brawijaya membuka tujuh program studi, yaitu : (1) Program Studi Teknologi Pasca
Panen (2) Program Studi Ilmu Ternak (3) Program Studi Manajemen (4) Program Studi
Ilmu Administrasi (5) Program Studi Biomedik (6) Program Studi Biologi Reproduksi
(7) Program Studi Teknik Sumberdaya Air.
Pada Tahun Akademik 1997/1998 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
menyelenggarakan 12 Program Studi S2 dan satu Program Studi S3 Ilmu Pertanian
berdasarkan SK. Dirjen Dikti No. 208/Dikti/Kep/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada Tahun
Akademik 2002/2003 Universitas Brawijaya menyelenggarakan 17 Program Studi S2
dan lima Program Studi S3. Kemudian pada tahun 2006 Rektor Universitas Brawijaya
menerbitkan SK Rektor No. 030/SK/2006 yang isinya menyatakan bahwa Pengelolaan
Program Pascasarjana UB yang bersifat monodisiplin diserahkan kepada masing-masing
Fakultas. Sejak itu terbentuk Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya (PPSFPUB) yang mengelola 4 (empat) Program Studi Magister dengan 15
minat, dan 1 (satu) Program Studi S3 yaitu Program Doktor Ilmu Pertanian (PDIP)
dengan 15 minat program studi. Dalam perkembangannya sejak tahun 2007 beberapa
Minat Program Studi PDIP dikelola oleh Fakultas terkait, sehingga saat ini Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mengelola Program Studi S2 dan
S3 sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 dan 2.

Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG

1

Pedoman Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA

1.2. Visi, Misi dan Tujuan
1.2.1. Visi
Pada tahun 2025 menjadi Program Pascasarjana Pertanian berstandar
internasional yang unggul dalam kegiatan pendidikan dan penelitian untuk menghasilkan
magister dan doktor di bidang pertanian dan lingkungan, yang relevan dengan
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
1.2.2. Misi
(1) Menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor di bidang pertanian dan
lingkungan melalui proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan efisien.
(2) Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan
lingkungan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
(3) Melakukan kegiatan komunikasi dan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah
hasil-hasil penelitian.
1.2.3. Tujuan
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mempunyai
beberapa tujuan akhir.
(1) Program Magister bertujuan untuk menghasilkan Magister yang: memiliki :
• Integritas ilmiah yang tinggi
• Kemampuan mengembangakan dan memutakhirkan IPTEK dengan cara
menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai
ketrampilan penerapannya
• Kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui
kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
• Kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan
kemampuan analisis permasalahan yang tajam dan komprehensif, serta
penyusunan alternatif pemecahan masalah yang akurat
(2) Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan Doktor yang berkualifikasi :
• Memiliki integritas ilmiah yang tinggi
• Bersikap terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pembangunan
• Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang
diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru yang
dapat digunakan untuk melakukan kajian-kajian ilmiah dan penelitian
• Menguasai pendekatan teori, konsep dan paradigma yang paling sesuai dengan
bidang keahliannya
• Akrab dengan permasalahan ilmiah, hasil karya dan pemikiran mutakhir para
ahli dalam kawasan keahliannya

Fakultas Pertanian
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Mampu menggunakan IPTEK dalam kawasan keahliannya untuk menemukan
jawaban, dan/atau memecahkan masalah-masalah yang kompleks, termasuk
yang memerlukan pendekatan lintas disiplin
• Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya, baik dengan
sejawat maupun khalayak yang lebih luas
(3) Menjadi pusat kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK inovatif yang
bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Menjadi salah satu pusat informasi IPTEK yang mampu mengkomunikasikan
informasi tersebut kepada masyarakat ilmiah dan khalayak yang lebih luas.
•

1.3. Program Pendidikan Pascasarjana
Berikut ini disajikan nama-nama Program Studi dan minat masing-masing
Program Studi, serta persyaratan pendidikan calon mahasiswa yang dianggap sebidang
dengan Program Studi terkait.

1.3.1. Program studi Magister (S-2)
Tabel 1. Program Studi dan Syarat Pendidikan Calon Mahasiswa Program Magister
NO.

PROGRAM STUDI

1

Ilmu Tanaman
o Minat Manajemen Produksi Tanaman
o Minat Pemuliaan dan Bioteknologi
Tanaman
o Minat Perlindungan Tanaman
Pengelolaan Tanah dan Air (Manajemen
Sumber Daya Lahan)

2. .

3.

4.

Ekonomi Pertanian
o Minat Ekonomi Sumberdaya
o Minat Ekonomi Pembangunan Pertanian
o Minat Agribisnis
Sosiologi
o Minat Sosiologi Pedesaan
o Minat Sosiologi Pembangunan
o Minat Penyuluhan dan Komunikasi
Pembangunan Pertanian

Fakultas Pertanian
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BIDANG KESARJANAAN YANG
DIANGGAP SEBIDANG DENGAN
PROGRAM STUDI S-2 PPSFPUB
Sarjana Pertanian (Agronomi, Hama
dan Penyakit Tumbuhan, Tanah,
Hortikultura), Kehutanan
Agroekoteknologi/Agroteknologi, Ilmu
Hayati atau MIPA (biologi)
Sarjana Pertanian (Tanah, Agronomi,
Mekanisasi Pertanian, Kehutanan,
Agroekoteknologi/Agroteknologi,
Agribisnis, Geografi, Teknik Pengairan)
Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian,
Agribisnis Perikanan, Peternakan,
Kehutanan dan Sarjana Ekonomi
Sarjana Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu
Administrasi, Sosial Ekonomi
Pertanian/Peternakan/Perikanan dan
Psikologi Sosial
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1.3.2. Program Studi S-3 (Doktor)
Tabel 2. Program Doktor Ilmu Pertanian (PDIP) dan Syarat Pendidikan
Calon Mahasiswa Minat PDIP
NO
1
2
3
4

PROGRAM STUDI DOKTOR
ILMU PERTANIAN (PDIP)
Minat Agronomi dan Hortikultura
Minat Pemuliaan dan Bioteknologi
Tanaman
Minat Hama dan Penyakit Tumbuhan
Minat Manajemen Sumberdaya Lahan
dan Lingkungan

5

Minat Ekonomi Pertanian

6

Minat Sosiologi Pedesaan

7

Minat Penyuluhan dan Komunikasi
Pembangunan Pertanian

8

Minat Sumberdaya Alam dan
Lingkungan

9

Minat Lingkungan Pesisir dan Lautan

10

Minat Teknologi Hasil Pertanian

11

Minat Teknologi Industri Pertanian

1.4.

BIDANG STUDI S2 YANG
DIANGGAP SEBIDANG DENGAN
MINAT PDIP
Magister Pertanian/ Ilmu-Ilmu
Hayati / Kehutanan/ Lingkungan
Magister Pertanian/Ilmu-Ilmu Alam dan
Lingkungan/Geografi/ Remote Sensing
Magister Ekonomi Pertanian/ Ekonomi/
Manajemen
Magister Sosiologi Pedesaan/Sosiologi
Pembangunan, Administrasi Negara/
Psikologi Sosial
Magister Penyuluhan, administrasi
Negara/ Psikologi Sosial
Magister Ilmu Pertanian/ Kehutanan/
Teknik Sipil/Teknik Pengairan/Teknik
Lingkungan
Magister Perikanan/ Lingkungan/
Kelautan/ Pengairan/ Perikanan/ Geografi
Magister Teknologi Pangan/Hasil
Pertanian (Teknologi Pangan, Teknologi
Hasil Pertanian, Teknologi Hasil
Perikanan, Teknologi Hasil Peternakan)

Organisasi dan Personalia

Struktur Organisasi
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian merupakan bagian dari Fakultas
Pertanian Universitas Brawijaya (Gambar 1). Program Pascasarjana FP UB mempunyai
4 (empat) Program Studi Magister (S2) dan 1 (satu) Program Studi Doktor (S3) (Tabel 1
dan 2).
Struktur organisasi pengelolaa Program Pascasarjana FPUB disajikan pada
Gambar 1. Pengelola Program Pascasarjana FPUB dipimpin oleh Ketua Program yang
sekaligus merangkap sebagai Ketua Program Doktor. Ketua Program dibantu oleh
Sekretaris Program, Koordinator Minat Studi S3 (Doktor) dan Ketua Program Studi S2
(Magister).
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Gambar 1. Bagan struktur orgainisasi FP-UB. PD = Pembantu Dekan; BPPK: Badan Penelitian,
Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan, UPT = Unit Pelaksana Teknis; PSIK = Pusat
Sistem Informasi dan Komunikasi (garis utuh = instruktif; garis putus putus = konsultatif;
garis titik-titik = koordinatif)

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
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Ketua Program Pascasarjana bertanggung jawab langsung kepada Dekan
Fakultas Pertanian UB. Pelaksanaan masing-masing Program Studi dalam berbagai
bidang ilmu dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
1.4.1. Personalia
Ketua Program
Sekretaris Program
Ketua Program Studi Program Doktor
Ilmu Pertanian
(1).Koordinator Minat Agroekoteknologi
(2) Koordinator Minat Sosial Ekonomi
Pertanian
Ketua Program Studi Magister
(1). Ilmu Tanaman
(2). Ilmu Ekonomi Pertanian
(3). Pengelolaan Tanah dan Air
(4). Sosiologi

: Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, MSc
: Dr. Ir. Aminuddin Afandi, MS
: Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, MSc
Prof. Dr. Ir. A. Latief Abadi, MS
: Prof. Dr. Ir. M. Muslich M, MSc

:
:
:
:

Dr. Ir. M. Dawam Maghfoer, MS
Prof. Dr. Ir. M. Muslich M, MSc
Ir. Sri Rahayu Utami, MSc, PhD
Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS

Koordinator Administrasi
Bendahara
Bagian Akademik

: Dra. Mining Wastu Sari
: Awik Kholidah AMd
: Margi Bekti Karyawati
Jojok Subagyo
Yeny Ernawati
Hesti Farmawati SP
Wahyu Rizaldy, AMd

Bagian Perkuliahan
Bagian Umum dan Perlengkapan
Petugas Ruang Baca

: Eko Suwantoro
: M. Arief Pribadi
: Hariyanto

Fakultas Pertanian
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SISTEM PENDIDIKAN
2.1. Dasar Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS)
Mengingat bahwa Universitas adalah suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, maka
dalam berbagai langkah yang ditempuh harus selalu memperhatikan tiga faktor yaitu:
(1) Faktor mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki
perbedaan-perbedaan individual, baik dalam bakat, minat maupun kemampuan
akademik;
(2) Faktor tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat
baik kualitas maupun kuantitas dan;
(3) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.
Berkaitan dengan ketiga faktor tersebut, maka sistem pendidikan yang tepat
adalah suatu sistem yang secara efektif dan efisien bisa menyerap faktor-faktor tersebut.
Salah satu dari sistem itu adalah sistem "kredit dengan satuan waktu semester". Melalui
sistem ini diharapkan:
(1) Terciptanya tenaga yang terampil dan berbudi luhur dalam jumlah yang
sebanyak-banyaknya,
(2) Memberi kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk
menyelesaikan studinya dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi
mutu pendidikan,
(3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan dengan saranasarana yang ada,
(4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang ada,
(5) Dapat memperbaiki sistem-sistem evaluasi terhadap kecakapan dan kemajuan
belajar mahasiswa dengan sistem lebih terbuka, dan
(6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit dan perpindahan mahasiswa antar
fakultas bahkan antar perguruan tinggi.
Untuk mencapai hal-hal di atas, maka sistem pendidikan di Fakultas Pertanian secara
bertahap telah mengalami perubahan-perubahan, baik yang sifatnya perbaikan
menyeluruh maupun yang berupa penyempurnaan kecil. Sejak didirikan Program
Pascasarjana, sistem pendidikan Pascasarjana
menetapkan Sistem Kredit Semester
(SKS) yang memerlukan waktu pendidikan selama 2 (tahun) tahun untuk program
Magister dan 3 (tiga) tahun untuk program Doktor.

2.2. Nilai Kredit dan Beban Studi
2.2.1. Nilai satuan kredit semester (sks) untuk perkuliahan
Untuk perkuliahan, nilai Satuan Kredit Semester ditentukan berdasarkan atas beban
kegiatan yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan per minggu.
(1) Untuk mahasiswa:
• 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen misalnya dalam bentuk
kuliah.
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60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak
terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk membuat
pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
• 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan
mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain
suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
(2) Untuk Dosen
• 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
• 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
• 60 menit pengembangan materi kuliah.
•

2.2.2. Nilai satuan kredit semester (sks) untuk praktikum/ tutorial/ Seminar
(1) Nilai satuan kredit semester untuk Praktikum di Laboratorium/tutorial/ seminar: satu
kredit semester adalah beban tugas di Laboratorium/ tutorial/ seminar sebanyak 2
sampai 3 jam per minggu selama satu semester.
(2) Nilai satuan kredit semester untuk Kerja lapangan: satu kredit semester adalah beban
tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam per minggu selama satu semester.
(3) Nilai satuan kredit semester untuk Penelitian dan Penyusunan Tesis dan atau
Desertasi, satu kredit semester adalah beban tugas penelitian atau penulisan
sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap
setara dengan 25 hari kerja.
2.2.3. Beban Studi
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 seiama 6 hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab
yang bersangkutan tidak saja bekerja pada siang hari tetapi juga malam hari. Kalau
dianggap seorang mahasiswa normal bekerja 6-8 jam pada siang hari dan 2 jam pada
malam hari selama 6 hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki
waktu belajar 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu.
Oleh karena itu satu satuan kredit semester setara dengan 3 jam kerja per
minggu, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 - 20
satuan kredit semester atau rata-rata 18 satuan kredit semester. Dengan pertimbangan
tertentu maka untuk itu Fakultas Pertanian UB menetapkan bahwa beban studi untuk
mahasiswa Magister dan mahasiswa Doktor pada semester pertama adalah maksimal 15
sks untuk Program Magister dan 12 sks untuk mahasiswa Program Doktor.

2.3. Perhitungan Absolut Nilai (PAN)
Untuk setiap mata kuliah yang telah diselesaikan oleh seorang mahasiswa
diberikan suatu nilai akhir sebagai hasil penilaian kemampuan akademik mahasiswa
terhadap penguasaan mata kuliah yang bersangkutan. Nilai akhir ini merupakan hasil
penilaian terhadap berbagai aspek kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan
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menyelesaikan suatu mata kuliah selama satu semester, meliputi aspek disiplin,
kreativitas, kemampuan praktek menyelesaikan tugas-tugas terstruktur, tutorial dan
mandiri serta hasil-hasil ujian. Masing-masing aspek kegiatan diberikan penilaian yang
dinyatakan dalam bentuk nilai mutu. Nilai mutu adalah ukuran untuk menunjukkan
tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengikuti penilaian kegiatan akademik diberi
bobot yang ditentukan menurut perimbangan atau proporsi materi 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 kuliah tersebut. Nilai akhir dari penilaian
kemampuan akademik dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Na =

Bt
Bm
Ba
Bp
Nt
Nm
Na
Np

(B t x N t ) + (B m x N m ) + (B a x N a ) + (B p x N p )
(B t + B m + B a + B p )

adalah bobot untuk kegiatan terstruktur / tutorial
adalah bobot untuk ujian tengah semester
adalah bobot untuk ujian akhir semester
adalah bobot untuk praktikum
adalah nilai mutu dalam angka untuk kegiatan terstruktur
adalah nilai mutu dalam angka untuk ujian tengah semester
adalah nilai mutu dalam angka untuk ujian akhir semester
adalah nilai mutu dalam angka untuk praktikum

Sistem penilaian yang digunakan menggunakan sistem PAN. Nilai akhir yang
diterima mahasiswa dinyatakan dengan huruf. Kesetaraan nilai huruf, bobot dan
golongan kemampuan adalah sebagai berikut:
Nilai Angka
> 80 – 100
> 75 – 80
> 70 – 75
> 60 – 70
> 55 – 60
> 50 – 55
> 45 – 50
< 45

Nilai Huruf
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

Bobot
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0

Golongan Kemampuan
Sangat Baik
Antara Sangat baik dan baik
Baik
Antara baik dan Cukup
Cukup
Antara cukup dan kurang
Kurang
Gagal

2.4. Kode Etik Kegiatan Akademik
Salah satu ciri masyarakat akademik adalah keterikatannya terhadap etika
akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, obyektivitas,
kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku
deskriminatif.
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Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat
akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akamemika semestinya memahami
dengan benar dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut. Keterikatan terhadap
etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti
perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan
sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana etika
akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun
kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan
tidak etis dan atau pelanggaran akademik.
Aktivitas yang termasuk dalam katagori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran
akademik
merupakan
perbuatan
terlarang,
antara
lain
adalah
(1)
penyontekan/kecurangan dalam ujian/cheating; (2) plagiat; (3) perjokian; (4) pemalsuan;
(5) penyuapan; (6) tindakan deskrimintaif dan lain-lain.
(1). Penyontekan/Kecurangan dalam ujian (cheating)
Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan
sesorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) menyontoh hasil kerja milik
peserta ujian lain; dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan,
informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa
ijin dari dosen yang berkepentingan.
(2). Plagiat
Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan
orang lain baik sebagian atau keseluruhan tanpa seijin atau tanpa menyebutkan
sumber acuannya secara jujur.
(4) Perjokian
Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau
melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang
lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.
(5) Pemalsuan
Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau
tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah / memalsukan

2.5. Sanksi Terhadap Kecurangan Akademik dan Pelanggaran Hukum
Seorang mahasiswa dikenakan sanksi akademik apabila mahasiswa tersebut
melakukan kecurangan akademik pada saat ujian, praktikum, maupun kegiatan
akademik yang lain. Bentuk kecurangan dan sanksi akademik yang dimaksud antara
lain:
(1) Melakukan kecurangan dan/atau tindakan pelanggaran yang lain (yang berkaitan
dengan pelaksanaan ujian) dengan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam
semester bersangkutan.
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(2) Mengerjakan ujian untuk mahasiswa lain dan/atau dikerjakan oleh orang lain,
dengan sanksi pembatalan ujian dan nilai semua mata kuliah dalam semester
bersangkutan.
(3) Melakukan perubahan nilai secara tidak sah, dengan sanksi pembatalan mata kuliah
dan skorsing paling lama dua semester yang tidak diperhitungkan sebagai terminal.
(4) Melakukan pelanggaran-pelanggaran butir 1 sampai 3 di atas disertai dengan
ancaman kekerasan atau tindak kekerasan atau pemberian sesuatu, dengan sanksi
berupa skorsing atau pemecatan dari Fakultas atas persetujuan Rektor.
(5) Memalsukan tanda tangan dalam pengesahan KRS, KPRS atau kegiatan akademik
yang lain dengan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai
dengan skorsing.
(6) Bagi mahasiswa yang melakukan plagiat dan kecurangan lain dalam penyusunan
tesis atau desertasi dikenakan sanksi berupa pembatalan rencana studi semester yang
bersangkutan.
(7) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai
kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi
dikeluarkan dari Fakultas.
(8) Apabila mahasiswa melanggar hukum baik dalam wilayah kampus maupun di luar
kampus sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan,
maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Fakultas Pertanian.
2.6. Tata tertib Kegiatan Akademik
Bagi semua mahasiswa di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya,
diwajibkan mematuhi tata tertib dan etika kegiatan kampus:
(1) Harus memakai baju sopan dan rapi, tidak boleh memakai kaos model apapun.
(2) Tidak diperbolehkan memakai sandal atau sepatu sandal untuk segala kegiatan
akademis di kampus.
(3) Pada saat ujian menempati ruang yang telah ditentukan dan duduk berdasarkan
nomor urut yang ada. Untuk pemenggalan ruang yang lain urutan pertama
menempati nomor urut nomor 1 (satu).
(4) Pada saat kegiatan akademik berlangsung, bagi mahasiswa yang membawa HP
diwajibkan untuk dimatikan.
(5) Ketidakhadiran mengikuti ujian akibat kesalahan dalam melihat jadwal maka
mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian.
(6) Mahasiswa harus selalu membawa KartuTanda Mahasiswa.
(7) Bagi mahasiswa yang terlambat 15 menit saat berlangsungnya ujian dengan alasan
apapun tidak diperkenankan memasuki ruang ujian/tidak diperkenankan ujian.
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3. PROSEDUR AKADEMIK
3.1. Kalender Akademik
Perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya untuk semester ganjil dimulai bulan
September dan berakhir bulan Januari. Untuk semester genap dimulai bulan Pebruari
dan berakhir bulan Juli. Secara umum, kalender akademik Program Pascasarjana
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mengikuti kalender akademik Universitas
Brawijaya.
Kalender Akademik Program Magister dan Program Doktor pada Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014
(tentatif).
Kegiatan semester ganjil
(1) Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
(2) Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama
(3) Kuliah Semester Ganjil
(4) Batas Akhir Pembatalan/Tambah Mata
Kuliah
(5) Ujian Tengah Semester Ganjil
(6) Batas Akhir Pengumuman Jadual
Ujian Akhir Semester Ganjil
(7) Pekan Sunyi
(8) Ujian Akhir Semester Ganjil
(9) Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian
Akhir Semester dari Dosen ke PPSFPUB

:
:
:

akhir Agustus
awal Agustus
Septembar s/d Januari

:
:

akhir September
pertengahan Oktober

:
:
:

pertengahan Desember
akhir Desember
akhir 29 Desember - awal Januari

:

pertengahan Januari

Kegiatan semester genap
(1)

Pendaftaran Ulang Mahasiswa dan
Pengisian KRS
(2) Kuliah Semester Genap
(3) Batas Akhir Pembatalan/Tambah Mata
Kuliah
(4) Ujian Tengah Semester
(5) Batas Akhir Pengumuman Jadual Ujian
Akhir Semester Genap
(6) Pekan Sunyi
(7) Ujian Akhir Semester Genap
(8i) Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian
Akhir Semester dari Dosen ke PPsFPUB
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3.2. Sistem Penerimaan Mahasiswa
3.2.1. Mahasiswa Baru
Penerimaan mahasiswa baru di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya (PPSFPUB) untuk Program Magister dan Program Doktor
mempertimbangkan hal-hal : (i) Persyaratan Akademik, (ii) Kelengkapan persyaratan
administrasi dan (iii) Kapasitas daya tampung setiap Program Studi.

3.2.1.1. Persyaratan akademik untuk Program Magister (S-2)
(1) Calon mahasiswa harus memiliki Ijasah Sarjana (S-1) dengan Indeks Prestasi
Kumulatif ≥ 2,75 (pada skala 0 – 4) atau ≥ 6,25 (pada skala 0 – 10).
(2) Memiliki sertifikat TPA OTO Bappenas minimal 400 dan Sertifikat lulus IBTOEFL
dengan nilai sekurang-kurangnya 500. Kedua sertifikat tersebut diserahkan pada saat
pendaftaran (bagi mahasiswa yang mengajukan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana
Dalam Negeri/BPP-DN) atau sebelum pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian bagi
mahasiswa dengan sumberdana non-BPP-DN.
(3) Menyerahkan Rencana (Proposal) Penelitian Tesis (sesuai dengan format yang
ditetapkan)
(4) Menyerahkan karya ilmiah artikel jurnal yang telah dipublikasikan
(5) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik pada butir (i) tetapi ijazah
S-1 nya dari program studi yang tidak sebidang dengan program studi S-2 yang
dipilih di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
diwajibkan menempuh matakuliah S1 yang berkaitan dengan minat S2 nya. Jumlah
dan nama matakuliah yang harus ditempuh ditentukan oleh Ketua Program
Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi Magister terkait. Ketetapan terhadap
jumlah dan nama mata kuliah diputuskan setelah seleksi awal dan test wawancara.
(6) Lulus ujian seleksi
3.2.1.2. Persyaratan Akademik untuk Program Doktor (S3)
(1) Calon mahasiswa memiliki ijazah magister sebidang dengan program studi yang
dipilih di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya , memiliki
indeks prestasi kumulatif ≥ 3,50 (pada skala 0-4); atau memiliki IPK = 3,00 - < 3,50
dengan disertai paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah (jurnal, buku, prosiding atau
yang sejenis).
(2) Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah magister tidak sebidang dengan program studi
yang dipilih di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya juga
berlaku ketentuan sebagaimana tercantum pada butir (1), dan diwajibkan menempuh
matakuliah S2 yang berkaitan dengan minat S3 nya. Jumlah dan nama matakuliah
yang harus ditempuh ditentukan oleh Ketua Program Pascasarjana atas usulan
Koordinator Minat. Ketetapan terhadap jumlah dan nama mata kuliah diputuskan
setelah seleksi awal dan test wawancara.
(3) Memiliki sertifikat TPA OTO Bappenas minimal 400 dan Sertifikat lulus IBTOEFL
dengan nilai sekurang-kurangnya 500. Kedua sertifikat tersebut diserahkan pada saat
pendaftaran (bagi mahasiswa yang mengajukan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana
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Dalam Negeri/BPP-DN) atau sebelum pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi
mahasiswa dengan sumberdana non-BPP-DN
(4) Calon mahasiswa Program Doktor diwajibkan membuat rencana (Proposal)
penelitian disertasi (sesuai dengan format yang ditetapkan) dan dilampirkan pada
saat melakukan pendaftaran.
(5) Lulus ujian seleksi

3.2.2. Penerimaan mahasiswa asing
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dapat menerima
mahasiswa yang berasal dari mancanegara. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat
diterima adalah sebagai berikut :
(1) Memiliki ijasah yang setara dengan sarjana (S-1) di Indonesia untuk masuk di
Program Magister, dan ijasah setara Magister untuk masuk Program Doktor, serta
mendapat pengesahan dari Depdiknas.
(2) Mampu berbahasa Indonesia yang memadai dan mendapat ijin belajar dari
Depdiknas.
(3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan Sertifikat
IBTOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 450 untuk Program Magister dan 500
untuk Program Doktor.
(4) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh International Office Universitas
Brawijaya.

3.2.3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan
(1) Mahasiswa dari Program Pascasarjana perguruan tinggi lain dapat pindah ke
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (PPSFPUB),
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
o Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan
tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPSFPUB.
o Menunjuk surat pindah dari Rektor perguruan tinggi asal ke Rektor Universitas
Brawijaya.
o Memiliki IPK > 3,25
o Bukan mahasiswa drop out (putus studi).
o Memperoleh persetujuan Ketua PPSFPUB yang terkait dengan pertimbangan
daya tampung program studi.
o Mahasiswa pindahan yang diterima di PPSFPUB ditetapkan dengan keputusan
rektor.
o Masa studi di PPSFPUB adalah 5 tahun dikurangi dengan waktu yang telah di
tempuh di Program Pascasarjana asal
(2) Penyetaraan matakuliah dari Program Pascasarjana asal didasarkan pada kurikulum
yang berlaku pada PPSFPUB.
3.3. Prosedur Pelamaran Program Magister dan Doktor
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(1) Calon mahasiswa mengajukan lamaran tertulis dan mengisi formulir yang telah
disediakan, yang ditujukan kepada :
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya
Jl. Mayjen Haryono
Telp. (0341) 553931 Fax. (0341) 553931
E-mail: pascafp@ub.ac.id
Website: http://pps.fp.ub.ac.id
(2) Permohonan dilampiri masing-masing rangkap 3 (tiga), meliputi :
• Salinan ijasah yang telah disahkan
• Salinan daftar nilai selama di Perguruan Tinggi yang telah disahkan; bagi yang
dari PTS harusmenyerahkan nilai ujian negara
• Surat rekomendasi dari dua orang yang dapat dianggap mampu memberikan
kelayakan akademik pelamar
• Karya ilmiah setelah lulus kesarjanaannya (bagi yang dipersyaratkan)
• Riwayat hidup
• Surat keterangan kesehatan termasuk Bebas Narkoba
• Surat tugas/ijin dari atasan (jika pelamar telah bekerja) bahwa yang bersangkutan
dibebaskan dari tugas-tugas instansi /perusahaan
• Pas-foto terbaru ukuran 4 x 6 (4 lembar)
• Surat keterangan tentang sumber dana dan/atau penanggung jawab dana studi
• Fotocopy sertifikat TPA OTO – Bappenas dan Sertifikat TOEFL (Bagi Calon
Mahasiswa yang mengajukan BPPS)
• Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku
(3) Waktu pelamaran
Waktu pelamaran semester ganjil dimulai pada bulan Januari s/d awal April (untuk
BPPS) dan Januari s/d Juli (di luar BPPS). Keputusan penerimaan dilakukan pada
bulan Juli setiap tahun akademik. Pelamaran untuk semester genap dimulai pada
bulan Agustus sampai akhir Desember.
(4) Seleksi pelamar/ Kriteria penerimaan :
Seleksi awal (desk evaluation) terhadap pelamar (calon mahasiswa) dilaksanakan
dengan melibatkan ”peer group” yang terdiri atas: Ketua Jurusan dan/atau
Koordinator Minat PS S3 Ilmu Pertanian/atau Dekan (dari Fakultas terkait dengan
minat Program Doktor Ilmu Pertanian), serta pakar senior yang terkait dan relevan
dengan minat tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Dekan Fakutas terkait.
Seleksi awal dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan April untuk pelamar
pada semester ganjil dan minggu ke dua bulan Januari untuk pelamar pada semester
genap.
Keputusan penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas
Pertanian. Pemberitahuan hasil seleksi kepada pelamar akan dilakukan secara
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tertulis oleh Dekan Fakultas Pertanian/ Ketua PPsFPUB ke alamat pelamar sekitar
akhir bulan Juni - Juli (Semester Ganjil) atau akhir bulan Januari (SemesterGenap).
Pendaftaran mahasiswa yang diterima dilakukan sesuai Kalender Akademik yang
berlaku.
Kegiatan akademik pada Semester Ganjil dimulai pada bulan September/Oktober
setelah mahasiswa mengikuti program Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK)
Mahasiswa Baru (Maba). Untuk mahasiswa yang diterima pada Semester Genap,
kegiatan akademik dimulai bulan Februari. PKK Maba hanya dilakukan pada
Semester Ganjil, sehingga mahasiswa yang diterima pada Semester Genap wajib
mengikuti program PKK Maba pada Semester Ganjil berikutnya.
(5) Persyaratan Batas Minimum Peserta
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mensyaratkan
jumlah minimum mahasiswa untuk dapat terselenggaranya proses belajar-mengajar
yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) orang calon mahasiswa (untuk Program
Magister) atau Minat Program Studi (untuk Program Doktor). Apabila jumlah
peminat (calon mahasiswa) kurang dari ketentuan di atas, maka akan ditawarkan
kepada calon mahasiswa untuk mendaftar pada Program Studi/ Minat Program Studi
yang lain.
Ketentuan ini berlaku untuk pendaftaran calon mahasiswa baru pada Semester
Ganjil maupun Semester Genap.
(6) Program Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Mahasiswa Baru
Mahasiswa Program Magister maupun Program Doktor yang diterima diwajibkan
mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Mahasiswa Baru yang
diselenggarakan pada bulan Agustus atau September. Program ini diwajibkan bagi
mahasiswa yang tidak sebidang maupun yang sebidang.
Materi yang diberikan pada Program PKK Maba meliputi penjelasan tentang
peraturan akademik dan kurikulum PPsFPUB, pengenalan tata cara pemanfaatan
perpustakaan dan jaringan internet serta pengenalan e-learning.
3.4. Ketentuan Biaya Studi
3.4.1. Mahasiswa Baru
Setiap mahasiswa baru yang diterima di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya wajib membayar biaya pendaftaran, Sumbangan Pembinaan
Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikian (SPFP), Dana
Bantuan Praktikum (DBP), Program PKK Maba, Teknologi Informasi (TI) yang
besarnya ditetapkan berdasarkan SK Dekan.
Pembayaran biaya tersebut dilakukan sekaligus oleh mahasiswa pada saat registrasi
administrasi bagi mahasiswa baru pada awal semester I. Sedangkan untuk semester
selanjutnya mahasiswa hanya dikenakan biaya SPP.
3.4.2. Mahasiswa Lama
a) Setiap mahasiswa Program Pascasarjana yang melakukan daftar ulang administrasi,
diwajibkan membayar SPP sesuai ketentuan.
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b) Bagi mahasiswa Program Pascasarjana yang tidak melakukan daftar ulang selama 1
atau 2 semester tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan untuk membayar SPP selama
mahasiswa yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat
mahasiswa yang bersangkutan aktif kembali (daftar ulang) dan wajib mengajukan
surat permohonan aktif kembali kepada Rektor.
c) Jika mahasiswa Program Pascasarjana memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik,
maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar SPP
selama menjalani cuti akademik.
d) Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
o Bagi mahasiswa Program Magister (S2) yang telah melampaui batas 4 semester,
maka besarnya SPP yang harus dibayarkan adalah sama dengan SPP yang
dibayarkan pada semester I.
o Bagi mahasiswa Program Doktor (S3) yang telah melampaui batas 6 semester,
maka besarnya SPP yang harus dibayarkan adalah sama dengan SPP yang
dibayarkan pada semester I.
3.5. Registrasi Administrasi
(1) Registrasi administrasi adalah pelayanan untuk memperoleh status terdaftar sebagai
mahasiswa pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
(2) Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara
tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik
(3) Semua kegiatan registrasi administrasi baik untuk calon mahasiswa baru maupun
untuk mahasiswa lama dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
3.5.1. Registrasi administrasi mahasiswa baru
Syarat-syarat bagi mahasiswa yang akan registrasi administrasi dan sanksi bagi
mereka yang tidak memenuhi ketentuan dari registrasi administrasi secara rinci diatur
dalam Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya.
3.5.2. Registrasi administrasi mahasiswa lama
(1). Persyaratan
Setiap mahasiswa lama diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi
administrasi setiap awal semester (genap dan ganjil) yang waktunya telah ditentukan
sesuai kalender akademik dengan menyerahkan:
1. Formulir registrasi yang telah diisi dan dapat dilakukan on line
2. Kartu Tanda Mahasiswa semester sebelumnya
3. Tanda bukti pelunasan SPP tahun akademik sebelumnya
4. Tanda bukti pelunasan SPP semester/tahun akademik yang bersangkutan
5. Dua lembar pasfoto ukuran 3 x 3 cm
6. Ijin registrasi administrasi kembali dari Rektor bagi mahasiswa yang tidak
terdaftar sebagai mahasiswa atau cuti akademik pada semester sebelumnya.
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(2). Sanksi bagi Mahasiswa yang Tidak Melakukan Registrasi Administrasi
1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester
tertentu tanpa persetujuan Rektor, ia dinyatakan bukan sebagai mahasiswa untuk
semester tersebut dan semester tersebut diperhitungkan dalam masa studinya.
2. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun tidak
dapat dibenarkan, dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai
mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
3. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) tahun kumulatif dianggap
mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
4. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.
5. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada diktum 2) dapat mengajukan
permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak
penutupan registrasi administrasi.
3.6. Registrasi Akademik
Registrasi akademik adalah pelayanan untuk memperoleh hak mengikuti
kegiatan akademik bagi mahasiswa pada suatu semester di Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya. Kegiatan registrasi akademik meliputi:
1. Pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Batal tambah mata kuliah (Kartu Perubahan Rencana Studi)
3. Pembatalan mata kuliah
3.6.1. Rencana Studi Semester dan Pengisian KRS
(1) Konsultasi rencana studi semester merupakan kegiatan mahasiswa bersama dengan
Ketua Program Studi dan/atau Koordinator minat Program Studi.
(2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan secara manual dan disyahkan oleh
Ketua Program Studi dan/atau Koordinator minat Program Studi
(3) Jumlah beban studi dalam Kartu Rencana Studi pada semester pertama ditentukan
maksimal 15 sks untuk mahasiswa Program Magister dan 12 sks untuk mahasiswa
Program Doktor.
(4) KRS untuk Pembantu Dekan Bidang Akademik ub Sub Bagian Akademik
diserahkan kepada petugas pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan.
3.6.2. Perubahan Rencana Studi Semester Menggunakan KPRS
1. Perubahan rencana studi semester, biasanya disebut juga sebagai batal tambah
suatu mata kuliah, yaitu merubah, menambah atau mengurangi mata kuliah yang
ada dalam KRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan.
2. Batal tambah daftar mata kuliah dalam KRS dapat dilakukan dengan cara
mengajukan perubahan KRS menggunakan Kartu Perubahan Rencana Studi
(KPRS) yang disahkan oleh KPS atau Koordinator minat, kemudian diserahkan
kepada Bagian Akademik PPsFPUB sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. KPRS dibuat rangkap 4 (empat).
4. Perubahan rencana studi semester dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah awal
kuliah berlangsung.
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5. Bila mahasiswa tidak memasukkan KPRS, maka KRS yang telah disahkan
dianggap tetap berlaku tanpa adanya perubahan. KPRS ini merupakan
kelengkapan dari KRS.
3.6.3. Pembatalan Mata Kuliah
1. Mahasiswa dapat merubah rencana studi semester dengan cara membatalkan
suatu mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS maupun KPRS.
2. Pembatalan dilaksanakan maksimal minggu ke-6 setelah kuliah berlangsung.
3. Mata kuliah yang dibatalkan tidak diperkenankan lagi diganti dengan mata kuliah
yang lain.
4. Mata kuliah yang telah tercantum dalam Kartu Hasil Studi (KHS), baik yang
harus diulang maupun yang tidak dapat diulang, tidak dapat dibatalkan.
3.6.4. Sanksi untuk Kelalaian Registrasi Akademik
1. Bila mahasiswa tidak menyerahkan KRS dan KPRS pada waktu yang telah
ditentukan, maka segala kegiatan akademik (kuliah, praktikum dan ujian)
dinyatakan tidak sah, sehingga tidak berhak mendapatkan penilaian akademik
atau nilai akhir untuk semua kegiatan akademik pada semester yang
bersangkutan.
2. Kelalaian penulisan kode mata kuliah, maka mata kuliah tersebut diberikan nilai
E.
3.7. Cuti Akademik (Terminal)
1. Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu
tertentu dengan iujin Rektor
2. Seorang mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademikharus per
semester dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahunkumulatif
3. Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi kecuali
bagi mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan
sebagai masa studi.
4. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan
yang kuat, diketahui oleh KPS atau Koordinator Minat dan Dekan serta
orangtua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan. Pengajuan ini paling
lambat 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi akademik.
3.8. Perkuliahan
3.8.1. Kode Mata kuliah
Setiap mata kuliah dilengkapi dengan kode yang terdiri atas 7 (tujuh) digit, tiga
digit pertama terdiri atasi huruf kapital, dan empat digit terakhir berupa angka.
Arti dari tiga huruf dalam kode mata kuliah adalah sebagai berikut:
UNG
- Mata Kuliah wajib Nasional
UBU
- Mata Kuliah wajib Universitas
PTF
- Mata Kuliah yang dikelola Fakultas Pertanian
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PTI
PTB
PTT
PTH
PTE
TPF

-

Matakuliah integrasi / interdisipliner
Mata Kuliah yang dikelola oleh Jurusan Budidaya Pertanian.
Mata Kuliah yang dikelola oleh Jurusan Tanah
Mata Kuliah yang dikelola oleh Jurusan Hama & Penyakit Tumbuhan
Mata Kuliah yang dikelola oleh Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Mata Kuliah yang dikelola Fakultas Teknologi Pertanian.

Arti dari empat angka yang ada dalam empat digit terakhir dalam kode mata kuliah
yaitu:
1. Angka pertama dalam kode mata kuliah menunjukkan program strata, yaitu kode
angka 6 untuk Strata dua (S-2) dan kode 8 untuk Strata tiga (S-3).
2. Angka kedua dalam kode mata kuliah menunjukkan semester Mata Kuliah. Kode
angka 2 (dua) menunjukkan semester Genap dan angka 1 (satu) menunjukkan
semester Ganjil serta 0 menunjukkan semester Genap/Ganjil.
3. Dua angka terakhir dalam kode mata kuliah menunjukkan nomor urut mata kuliah
dari setiap jurusan/program studi.
3.8.2. Kegiatan Tatap Muka Kuliah dan Praktikum
1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti semua kegiatan tatap muka kuliah, praktikum
dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan daftar mata kuliah yang
ditempuhnya dalam KRS/ KPRS secara tertib dan teratur atas dasar ketentuanketentuan yang berlaku.
2. Selama masa kuliah dan praktikum ini juga diberikan tugas-tugas terstruktur
yang merupakan komponen penilaian akademik.
3. Mahasiswa sebaiknya dapat mengatur waktunya sendiri untuk melakukan tugastugas mandiri perkuliahan, seperti membaca buku pustaka menyalin hasil
perkuliahan mempersiapkan kuliah, dan mempersiapkan praktikum.
4. Komponen nilai akhir mata kuliah terdiri atas nilai tugas terstruktur (dapat
berupa kuis, review suatu topik bahasan, tugas untuk mencari topik tertentu di
perpustakaan ataupun di internet, dan tugas sejenisnya), nilai ujian tengah
semester, nilai praktikum (berupa kompilasi nilai dari kegiatan, laporan dan ujian
praktikum), dan nilai ujian akhir semester.
5. Apabila salah satu dari keempat komponen (tugas terstruktur, ujian tengah
semester, praktikum, dan ujian akhir semester) tidak ada, maka nilai akhir
mahasiswa dinyatakan dengan nilai K (tidak lengkap). Nilai K harus diurus ke
Dosen koordinator mata kuliah selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai
diumumkan. Apabila dalam satu minggu setelah nilai diumumkan ternyata tidak
ada perubahan nilai dari dosen koordinator mata kuliah, maka nilai K akan
berubah menjadi nilai E.
3.8.3. Presensi (Daftar Hadir)
1. Daftar hadir dibuat berdasar KRS/KPRS yang diprogramkan mahasiswa.
2. Mahasiswa yang tidak tercantum namanya dalam daftar hadir harus segera
melapor ke Sub Bagian
Akademik. Mahasiswa tidak diperkenankan
menambah/menulis nama dalam daftar hadir setelah batas akhir pelaksanaan
KPRS.
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3. Daftar hadir ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan baris pada
nama yang sesuai. Kelalaian tandatangan dalam daftar hadir dianggap tidak
masuk kuliah.
4. Setiap selesai kuliah, daftar hadir akan diambil oleh petugas layanan kelas untuk
direkap serta akan diberi tanda bila mahasiswa tidak menandatanganinya.
5. Dosen bertanggung jawab atas daftar hadir mahasiswa selama dalam kelas.
6. Ijin tidak mengikuti kegiatan kuliah/praktikum dalam waktu yang telah
ditetapkan, diberikan bila yang bersangkutan sakit (ditunjukkan dengan surat
keterangan dokter), terkena musibah (surat dari orang tua/wali) atau sebab lain
yang sangat penting (ditunjukkan dengan ijin tertulis dari KPS atau pimpinan
Fakultas). Semua surat ijin harus dikirimkan kepada Bagian Akademik PPsFP
UB selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan tersebut berlangsung.
7. Bila kehadiran mahasiswa kurang dari 80% saat akhir perkuliahan, karena
kealpaan mahasiswa, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian
akhir. Mahasiswa yang terkena presensi diumumkan sebelum ujian akhir
semester dilaksanakan.
3.8.4. Ujian
1. Terdapat minimal dua kali ujian dalam setiap semester, yaitu ujian tengah
semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Bentuk ujian dapat berupa ujian
tulis, ujian lisan, presentasi makalah atau tugas terstruktur lainnya.
2. Ujian hanya boleh diikuti mereka yang telah memprogramkan mata kuliah dalam
KRS/ KPRS
3. Sebelum periode ujian semester, diumumkan tata tertib ujian yang harus dipatuhi
oleh setiap peserta ujian.
4. Bagi mahasiswa yang terkena presensi (kehadiran tatap muka kuliah kurang dari
80%) tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.
5. Nilai akhir yang merupakan kompilasi dari seluruh kegiatan perkuliahan (tugas
terstruktur, UTS, praktikum dan UAS) diumumkan di papan pengumuman.
6. Seluruh nilai akhir merupakan tanggung jawab tim dosen pengampu mata kuliah.
3.8.5. Ujian Susulan
1. Mahasiswa yang karena suatu sebab sehingga terpaksa tidak dapat mengikuti
ujian maka untuk dapat mengikuti ujian susulan harus mengajukan surat
permohonan kepada Ketua Program Pascasarjana FP UB dengan dilampiri buktibukti alasan ketidakikutsertaannya dalam ujian.
2. Surat bukti tersebut harus diterima paling lambat 5 (lima) hari setelah
pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
3. Alasan-alasan yang bisa diterima untuk mengikuti ujian susulan adalah sebagai
berikut:
a. Sakit (dibuktikan dengan surat dokter).
b. Orang tua atau saudara kandung, anak, istri/suami meninggal dunia.
c. Sebab-sebab lain yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Program .
4. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal keluarnya
surat ijin mengikuti ujian susulan yang dikeluarkan oleh Ketua Program.
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3.8.6. Pengulangan Mata kuliah
1. Apabila mahasiswa mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai suatu mata
kuliah, baik bobot sks-nya berubah atau tidak berubah, maka penentuan nilai
akhir yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai yang terakhir.
2. Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah dengan nilai paling tinggi C.
3. Mahasiswa diperbolehkan untuk mengulang mata kuliah hanya satu kali untuk
setiap mata kuliah.
4. Mahasiswa yang mengulang diwajibkan mengikuti semua kegiatan perkuliahan
termasuk praktikum.
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4. PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
4.1. Tujuan dan Arah Pendidikan
Program Magister FP-UB bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan,
mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi di bidang
pertanian dan lingkungan serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan perikehidupan masyarakat.
Program Magister FP-UB diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan
kompetensi sebagai berikut atau difokuskan salah satu dari arah berikut:
1. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu
pengetahuan, teknologi di bidang pertanian dan lingkungan dengan cara
menguasai dan memahami pendekatan metode kaidah ilmiah disertai ketrampilan
penerapannya;
2. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang pertanian dan
lingkungan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah
ilmiah;
3. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang
ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan
dan kepaduan pemecahan masalah.
4.2. Penyelanggaraan Pendidikan
Ketentuan penyelenggaraan Program Magister FP UB adalah sbb:
(1) Program Magister FP-UB diselenggarakan oleh Program Pascasarjana FP-UB
yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas
Brawijaya.
(2) Program Magister diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester
(SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
(3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester;
(4) Program Pascasarjana tidak dibenarkan melaksanakan cara pembelajaran kelas
jauh,
(5) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus internasional
yang diatur secara tersendiri dengan keputusan Dekan.
(6) Program Magister hanya dapat diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.
(7) Program Magester dilakukan pada jam kerja Universitas Brawijaya, bila di luar
jam kerja tersebut akan diatur berdasarkan keputusan Dekan.
(8) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh
(distance learning atau blended learning)
(9) Program magister FP-UB diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut
sistem penjaminan mutu akademik Universitas Brawijaya.
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4.3. Kurikulum, Beban Studi dan Masa Studi
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)

Program Magister merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari
pendidikan kemampuan wajib program studi, kemampuan wajib minat,
kemampuan wajib pilihan dan kegiatan mandiri berupa penyusunan tesis.
Kegitan pendidikan kemampuan wajib program studi, kemampuan wajib minat
dan kemampuan wajib pilihan terdiri dari perkuliahan, kerja laboratorium atau
lapangan, dan interaksi akademik. Interaksi akademik meliputi antara lain
seminar, tutorial dan diskusi ilmiah.
Kegiatan mandiri berupa berupa penelitian untuk melakukan pemecahan masalah
yang dituangkan dalam bentuk tesis ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah
lainnya.
Beban studi pada kurikulum program Magister adalah 36-50 sks termasuk tesis,
setelah program sarjana; dimana kemampuan wajib program studi 9 sks,
kemampuan wajib minat 6-12 sks, kemampuan wajib pilihan 13-21 sks dan
kegiatan mandiri berupa penyusunan tesis sebesar:12 sks termasuk beban
seminar dan penulisan artikel jurnal ilmiah.
Jumlah maksimal sks yang dapat diikuti oleh mahasiswa per semester adalah 16
(enam belas) sks.
Keseluruhan beban studi kurikulum program master dijadwalkan dalam 4
(empat) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu
sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh)
semester.
Tenaga akademik meliputi dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing dan
dosen penguji. Dosen pengampu mata kuliah adalah tenaga dosen dengan jabatan
akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor.
Tesis disusun dibawah bimbingan Pembimbing Tesis.
Nama Pembimbing diusulkan oleh mahasiswa pada akhir semester II, kepada
Ketua Program Studi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Fakultas
terkait.
Pembimbing Tesis maksimal dua orang yang terdiri dari Pembimbing I dan
Pembimbing II
Komisi Pembimbing dapat berubah apabila topik tesis berubah sehingga tidak
sesuai dengan kepakaran pembimbing sebelumnya, atau jika terjadi kesulitan
komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbingnya atau karena pembimbing
mendapat tugas lain sehngga menghambat proses pembimbingan.
Usulan tesis mencakup masalah penelitian atau pemecahan masalah, tujuan,
tinjauan pustaka, serta pendekatan dan metode yang digunakan. Usulan tesis ini
dapat dilaksanakan setalah usulan tesis mendapat persetujuan dari Pempimbing
Tesis dan atau Ketua Program Studi.
Untuk memperoleh gelar Magister, isi tesis harus memenuhi syarat yang
ditetapkan dan sesuai dengan bidang studi Program Magister
Mahasiswa wajib menyerahkan hasil “Extended Summary” dalam bentuk hard
dan soft copy ke Perpustakaan Pusat UB untuk dapat diarsipkan dan
dipublikasikan melalui web.
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4.4. Evaluasi Keberhasilan Studi
4.4.1. Ketentuan Umum
(1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk pendidikan kemampuan wajib
program studi, kemampuan wajib minat, kemampuan wajib pilihan dan kegiatan
mandiri berupa penyusunan tesis dilakukan oleh pengajar secara berkala dan
dilakukan dengan cara ujian, tugas dan pengamatan.
(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi dan
ujian tesis.
(3) Ujian tesis merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi tesis
untuk memperoleh gelar Magister yang harus didahului dengan kegiatan seminar
hasil.
(4) Ujian tesis dilaksanakan oleh Panitia Ujian Tesis yang diusulkan oleh Ketua
Program Studi dan diangkat oleh Dekan / Ketua Program;
(5) Panitia Ujian Tesis terdiri atas Pembimbing Tesis dan Para Penguji yang berasal dari
pakar-pakar yang kompeten dan terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh
mahasiswa Program Magister.
(6) Jumlah anggota Panitia Ujian Tesis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji
yang bukan dari kalangan akademik dan memiliki kompetensi dalam bidang terkait.
(7) Ujian Tesis dipimpin oleh Pembimbing I atau yang ditunjuk oleh Ketua Program /
Dekan.
(8) Ujian tesis berlangsung secara tertutup dan dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu,
penyajian oleh mahasiswa Program Magister dan Tanya jawab dengan Tim Penguji;
(9) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus ujian tesis bila memperoleh nilai
minimal B.
4.4.2. Cara Penilaian
Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik digunakan
ketentuan sebagai berikut :
(1) Penilaian hasil ujian suatu matakuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau
tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti
berikut:
Nilai angka
>80 – 100
>75 – 80
>69 – 75
>60 – 69
>55 – 60
>50 – 55
>44 – 50
0 – 44

Huruf Mutu
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

Angka Mutu
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,0

Golongan Kemampuan
Sangat Baik
Antara Sangat Baik dan Baik
Baik
Antara Baik dan Cukup
Cukup
Antara Cukup dan Kurang
Kurang
Gagal

(2) Nilai akhir bagi matakuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai
gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
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(3) Nilai akhir matakuliah merupakan gabungan dari nilai-nilai tugas terstruktur dan /
tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester.
Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).
4.4.3. Pelaksanaan Tesis
Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa program magister, berupa karya tulis
yang disusun berdasarkan atas hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan format
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyususnnya dibimbing oleh Komisi
Pembimbing. Bobot tesis adalah 12 sks untuk semua Program Studi yang ada di
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
Kegiatan akademik ”Tesis” terdiri atas beberapa tahapan, yaitu : (1) Pembuatan
usulan penelitian, (2) Ujian usulan penelitian, (3) Pelaksanaan penelitian, (4) Penulisan
artikel jurnal, (5) Seminar hasil penelitian dan (6) Ujian tesis.
4.4.3.1. Pembuatan usulan penelitian
Usulan penelitian merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana
kegiatan penelitian sebagai tugas akhir mengikuti Program Magister di Program
Pascasarjana Universitas Brawijaya. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan pedoman
penulisan usulan penelitian tesis yang berlaku di Program Pascasarjana Fakultas
Pertanian Universitas Brawijaya yang isinya antara lain :
(1) Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang pentingnya masalah
penelitian, adanya fenomena-fenomena tertentu yang perlu dicermati, kerangka
pemikiran atau formulasi permasalahan yang diteliti serta maksud dan tujuan
penelitian.
(2) Tinjauan pustaka, menyajikan data dan/ atau informasi ilmiah (berasal dari jurnal,
kumpulan artikel penelitian, laporan kemajuan penelitian dari lembaga dan
sebagainya) yang menjadi pendukung maupun kontra terhadap permasalahan
penelitian yang diajukan, termasuk pendapat yang masih meragukan tentang
permasalahan yang akan diteliti, mahasiswa melakukan analisis terhadap
permasalahan tersebut sehingga dapat diajukan konsep baru yang perlu untuk
dilakukan penelitian.
(3) Metode Penelitian, menyajikan tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk
mendekati permasalahan, penetapan contoh, macam variabel yang digunakan, cara
mengukurnya, metode analisisnya, cara uji yang ditetapkan, alat ukur yang
digunakan, serta cara penyajian hasilnya. Pada bab ini juga disajikan informasi
tentang tempat dan waktu penelitian dan informasi lain yang dianggap relevan
dengan pelaksanaan kegiatan penelitian.
(4) Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang digunakan untuk
menyusun usulan penelitian. Diutamakan pustaka berasal dari artikel jurnal terbaru
Penulisan pustaka menurut abjad sebagaimana dicontohkan dalam tatacara
penulisan kepustakaan dalam Buku Pedoman Penulisan tesis dan Disertasi di
Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
Usulan penelitian tesis dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh
kuliah minimum 24 sks dengan IPK 2,75 serta tidak ada nilai D. Naskah usulan
penelitian dikonsultasikan dengan Komisi Pembimbing untuk mendapat persetujuan, dan
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setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing dapat segera diajukan untuk ujian usulan
penelitian.
Ketua Komisi Pembimbing mengusulkan ujian usulan penelitian kepada Ketua
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian, tembusannya kepada KPS yang terkait.
Berdasarkan usulan KPS, Ketua Program menetapkan dua orang dosen penguji
tambahan di luar komisi pembimbing.
Forum ujian usulan penelitian dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing.
Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak dapat hadir karena sesuatu hal, dapat menugasi
salah satu Anggota Komisi Pembimbing untuk memimpin ujian. Ujian dapat
dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya dua orang
komisi pembimbing. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Ujian usulan
penelitian dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi ujian adalah usulan penelitian.
Komponen penilaian antara lain naskah usulan penelitian, penyajian/presentasi
mahasiswa, dan kemampuan mahasiswa berargumentasi secara ilmiah. Hasil ujian
ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan penguji dan
diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Nilai lulus untuk ujian usulan penelitian minimum 2,75. Apabila kurang dari
nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang ujian usulan penelitian dan diberi
kesempatan satu kali ulangan. Apabila tidak lulus lagi, maka mahasiswa yang
bersangkutan diberi tugas untuk memperbaiki usulan penelitiannya atau dinyatakan
gagal dalam menempuh studi di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya. Usulan penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan telah
lulus ujian usulan penelitian, disahkan dan ditandatangani oleh KPS. Selanjutnya
mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian tesis.
4.4.3.2. Pelaksanaan penelitian
Penelitian merupakan program akademik mahasiswa, kegiatannya dapat
menggunakan metode survei dan/atau percobaan, yang hasilnya akan digunakan untuk
penulisan tesis.
Penelitian dilaksanakan di daerah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian
dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan penelitian mahasiswa
harus menyelesaikan persyaratan administrasi di Bagian Pengajaran Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian. Pelaksanaan penelitian disupervisi oleh Ketua Komisi
Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata-cara yang diatur dalam SK Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tentang Supervisi Penelitian oleh Pembimbing.
Hasil supervisi penelitian dilaporkan oleh Pembimbing yang melakukan supervisi ke
Bagian Pengajaran dengan menyerahkan hasil evaluasinya.
Selanjutnya
didokumentasikan sebagai salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menilai
pelaksanaan penelitian.
Kegiatan penelitian didokumentasikan dalam ”Log Book” Penelitian yang
disediakan oleh setiap mahasiswa yang melaksanakan penelitian tesis. Sebelum Seminar
Hasil Penelitian, Log Book Penelitian sudah harus diserahkan ke Bagian Akademik
PPsFPUB
Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, diharapkan secepatnya
menyusun artikel jurnal dan naskah tesis.
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4.4.3.3. Penulisan artikel jurnal dan naskah tesis
Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PER/2010 tanggal 2
Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis Sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program
Magister di Universitas Brawijaya, untuk mahasiswa mulai angkatan 2010/2011, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1. Tesis mempunyai besaran beban studi 12 sks untuk Magister Akademik dan 8 sks untuk
Magister Terapan.
2. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang
terkait dengan materi/substansi tesis menjadi hak bersama antara mahasiswa,
para pembimbingnya dan Universitas.
3. Penyusunan Tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang
bergelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai, atau sekurang-kurangnya dalam satu
sub-rumpun keilmuan yang sama dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar,
dan sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor. Kualifikasi Dosen
Penguji sekurang-kurangnya sama dengan kualifikasi Dosen Pembimbing.
4. Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Tesis untuk menyusun minimum 1
(satu) artikel ilmiah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional
terakreditasi atau yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanl sebanyak 1
(satu) artikel dan mahasiswa tetap wajib menyusun Tesis untuk dinilai oleh Majelis
Dosen Penguji dalam suatu Ujian Akhir.
5. Dalam hal mahasiswa mencapai prestasi istimewa dengan menulis materi/substansi Tesis
menjadi 1 (satu) artikel yang diterima untuk diterbitkan menjadi 1 (satu) artikel dalam
jumal ilmiah internasional yang diakui Kementerian Pendidikan Nasional, atau menjadi
2 (dua) artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, maka mahasiswa tetap wajib
menyusun Tesis dan dinyatakan lulus Tesis, tanpa ujian, dengan nilai A.

Berdasarkan Peraturan Rektor UB No: 336/PER/2012 semua mahasiswa
diwajiban untuk mempublikasikan artikel di jurnal nasional terakreditasi, tidak bisa
digantikan dengan makalah seminar nasional/internasional.
Naskah Tesis merupakan karya tulis mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Naskah tesis ditulis berdasarkan acuan dalam Buku
Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Braijaya.
Naskah tesis digunakan sebagai bahan ujian tesis.
4.4.3.4. Seminar hasil penelitian
Seminar Hasil Penelitian adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang diikuti oleh tenaga
akademik, mahasiswa Program Pascasarna Fakultas Pertanian, dan pihak lain yang
berkepentingan (undangan khusus yang diundang oleh pemrasaran untuk memberikan
saran-saran penyempurnaan naskah tesis). Pelaksanaan seminar dipandu oleh salah satu
wakil mahasiswa.
Bahan seminar berupa artikel jurnal hasil penelitian yang telah disetujui oleh
Komisi Pembimbing. Hasil seminar yang berupa artikel publikasi jurnal akan
didokumentasikan oleh Program Pascasarjana Fakultas Pertanian. Ketentuan lebih teknis
mengenai pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas
Pertanian Universitas Brawijaya.
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4.4.3.5. Ujian Tesis
Mahasiswa yang naskah tesisnya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, telah
melakukan seminar hasil penelitian, dan telah mempublikasi minimal satu artikel ilmiah
pada jurnal nasional terakreditasi (minimal keterangan dari dewan redaksi jurnal bahwa
artikel jurnalnya siap dipublikasi), berhak mengusulkan ujian tesis.
Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisisi Pembimbing kepada
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Pertanian dan tembusannya kepada KPS.
Berdasarkan usulan KPS, Ketua Pogram Pascasarjana Fakultas Pertanian menetapkan
dua orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua
Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
memproses pelaksanaan ujian dan
mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis dan naskah tesis.
Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua Komisis Pembimbing. Apabila Ketua
Komisi Pembimbing tidak dapat hadir karena sesuatu dan lain hal, Ketua Komisi dapat
menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau
dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya satu orang Komisi
Pembimbing. Ujian tesis dilaksanakan selama ± 90 menit dengan materi berupa naskah
tesis. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian.
Komponen penilaian antara lain meliputi kemampuan penguasaan materi tesis,
kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya. Hasil
ujian ditetapkan secara musyawarah sesauai dengan nilai yang diberikan semua penguji
dan diumumkan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Ada enam komponen penilaian tesis dengan pembobotnya adalah ssb.:
(1) Proposal penelitian
2 sks
(2) Pelaksanaan penelitian
2 sks
(3) Penulisan Tesis
2 sks
(4) Publikasi Ilmiah/ Jurnal Ilmiah
3 sks
(5) Seminar Hasil Penelitian
1 sks
(6) Ujian Tesis
2 sks
Butir-butir (1), (2), (3) dan (4) diberikan oleh Komisisi Pembimbing,sedangkan butir (5)
dan (6) oleh semua anggota tim penguji.
Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku (A, B+, B, C+, C, D+, D, dan
E). Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang
disebutkan sebelumnya. Nilai lulus untuk ujian tesis minimum 2,75. Apabila kurang
dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu
kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas
khusus (atas persetujuan Komisi Pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau
dinyatakan gagal dalam studi di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya.
Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus
diseslesaikan paling lambat satu bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan
yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak
dapat mempertanggung-jawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua
Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan
menempuh ujian tesis ulangan.
Mahasiswa yang telah ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan
persetujuan Komisi Pembimbing, dapat menggandakan naskah tesisnya sejumlah yang
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diperlukan (untuk Komisi Pembimbing, Program Pascasarjana Fakultas Pertanian,
Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan pihak lain yang memerlukan). Nakah tesis
kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
4.4.4. Evaluasi Keberhasilan dan Putus Studi
(1) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK = 2,75
untuk 9 sks terbaik, akan diberi peringatan agar berusaha lebih giat dalam studinya
sehingga dapat memperbaiki prestasinya pada semester berikutnya.
(2) Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai IPK = 2,75
untuk 18 sks terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi
dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Fakultas
Pertanian Universitas Brawijaya
(3) Matakuliah yang memperoleh nilai C dapat diulang sedangkan di bawah C harus
diulang.
Selain ketentuan putus studi yang diatur berdasarkan prestasi akademik tersebut
di atas, mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi apabila yang
bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran
tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan yang berlaku di UB.
Bagi mahasiswa putus studi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor
tidak dapat mendaftar kembali pada program studi yang sama di lingkungan UB.
4.4.5. Yudisium Program Magister
Mahasiswa dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Magister Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya apabila :
(1) Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya baik secara administrative
maupun secara akdemik,
(2) Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas Brawijaya
(3) Menyelesaikan perkuliahan, Tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK ≥
3,0 selama masa studinya. Nilai minimal kelulusan untuk setiap matakuliah, kecuali
tesis adalah C
(4) Menyelesaikan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal
internasional sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya
(5) Lulus IBTOEFL dengan skor minimal 500
(6) Lulus TPA dengan skor minimum 400
(7). Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi (termasuk
tesis yang telah direvisi).
4.4.6. Predikat Kelulusan
Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh
persyaratan akademik dan administrasi. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima
predikat kelulusan sebagai berikut :
(1) Lulus dengan predikat ”Dengan Pujian” persyaratannya:
• IPK Matakuliah IPK ≥ 3.75 dan
• IPK Tesis ≥ 3.75 dan
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Mempublikasikan hasil penelitian Tesisnya lebih dari satu judul artikel
jurnal nasional terakreditasi dan/atau minimal 1jurnal internasional
(minimal ada surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal
internasional) dan
• Lama studi maksimum lima smester.
(2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mahasiswa:
● tidak memenhi persyaratan butir (1) dan
● IPK ≥ 3,50 (keseluruhan uintuk perkuliahan dan tesis)
(3) Lulus dengan predikat memuaskan apabila mahasiswa mempunyai IPK < 3,50.
•

4.4.7. Gagal Studi
Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:
(1) IPK <3,0 pada setiap semester (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
(2) Tidak lulus Ujian Proposal Tesis, atau
(3) Tidak lulus ujian Tesis, atau
(4) Masa studinya habis belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang
berlaku.
4.4.8. Perencanaan Kalender Studi Mahasiswa
Agar penyelesaian program studi mahasiswa tepat waktu, maka pelaksanaan
kegiatan akademik mahasiswa dapat dijadual sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.
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Tabel 3. Kalender Perencanaan Studi Mahasiswa
No.
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

Kegiatan
Kuliah
12-18
sks
Kuliah 12– 18
sks
Pembentukan
Komisi
pembimbing
Penyusunan
Proposal
penelitian
Seminar usulan
penelitian
Penelitian
Penyusunan,
analisis data dan
penulisan
artikel jurnal
Seminar hasil
penelitian
Penyusunan
naskah Tesis
Ujian Tesis
*kondisi ideal

I

II

III

IV

Semester ke
V
VI
VII

VIII

IX

+

+

X

**
**
*
*

*
*
*
**

*

**

*

*

*

*
*

v

+ alternatif maksimal
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5. PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR
5.1. Tujuan dan Arah Pendidikan
Program Doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk
memperoleh gelar akademik doktor sebagai gelar akademik tertinggi. Berdasarkan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 212/U/1999, tanggal 6
September 1999, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor, tujuan dari
Pendidikan Doktor adalah untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kualifikasi
sebagai berikut :
-

-

-

Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas Ilmiah,
Bersifat terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian,
serta permasalahan yang dihadapi masyarakat,
Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang
diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru yang akan
dipergunakannya dalam melakukan telaah taat kaidah,
Menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma yang paling sesuai dengan
bidang keahliannya,
Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam
kawasan keahliannya,
Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya
untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks
termasuk memerlukan pendekatan lintas disiplin, dan
Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta karyanya baik dengan sejawat maupun
khalayak yang lebih luas.

Program Doktor FP-UB bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi
anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu,
teknologi, baru di dalam bidang pertanian dan lingkungan melalui penelitian;
mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program
penelitian dan mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di
bidang pertanian dan lingkungan.

5.2.

Penyelanggaraan Pendidikan

Ketentuan penyelenggaraan Program Doktor Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya adalah sbb:
(1) Program Doktor FP-UB diselenggarakan oleh Program Pascasarjana FP-UB yang
penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas
Brawijaya.
(2) Program Doktor diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester
(SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
(3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester;
(4) Program Doktor hanya dapat diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.
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(5)
(6)

(7)

Program Doktor dilakukan pada jam kerja Universitas Brawijaya. Apabila
diselenggarakan di luar jam kerja akan diatur berdasarkan keputusan Dekan.
Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh
(distance learning atau blended learning) atau kelas kerjasama dengan pihak
Program Pascasarjana dari Universitas Negeri yang lain, dimana PPsFPUB
bertindak selaku pembina.
Program Doktor FP-UB diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut
sistem penjaminan mutu akademik Universitas Brawijaya.

5.3. Kurikulum, Beban Studi dan Masa Studi
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Program Doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri atas
pendidikan kemampuan wajib program studi, kemampuan wajib minat,
kemampuan wajib pilihan dan kegiatan mandiri berupa penyusunan disertasi
Kegitan pendidikan kemampuan wajib program studi, kemampuan wajib minat
dan kemampuan wajib pilihan terdiri atas perkuliahan, kerja laboratorium atau
lapangan, dan interaksi akademik. Interaksi akademik meliputi antara lain seminar
dan diskusi ilmiah.
Kegiatan mandiri berupa berupa penelitian untuk melakukan pemecahan masalah
yang dituangkan dalam bentuk disertasi ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah
lainnya.
Beban studi pada kurikulum program Doktor adalah 43 – 50 sks termasuk
disertasi, setelah program magister; dimana kemampuan wajib program studi 3
sks, kemampuan wajib minat 9 - 12 sks, kemampuan wajib pilihan 0-3 sks dan
kegiatan mandiri berupa penyusunan disertasi sebesar 28 sks termasuk beban
seminar dan penulisan artikel jurnal.
Jumlah maksimal sks yang dapat diikuti oleh mahasiswa per semester adalah 12
(dua belas) sks.
Keseluruhan beban studi kurikulum program doktor bagi peserta yang
berpendidikan magister sebidang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan
dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga)
semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
Bagi mahasiswa yang berasal dari Program Magister tidak sebidang, lama studi
maksimal adalah 11 semester. Pada semester I mahasiswa harus menempuh
Matakuliah Wajib PS Magister yang relevan dengan Minat Studi Doktornya.
Jumlah dan nama matakuliah yang wajib ditempuh pada semester I akan ditetapkan
oleh Koordinator Minat terkait.
Tenaga pengajar pada program Doktor (S3) adalah dosen bergelar Doktor yang
mempunyai jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala. Tenaga
pengajar di luar ketentuan ini ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Program
Pascasarjana
Fakultas
Pertanian
Universitas
Brawijaya,
dengan
mempertimbangkan kondisi obyektif, yang ada di jurusan/fakultas yang terkait.
Persyaratan tenaga pengajar yang berasal dari luar Depdiknas disesuaikan dengan
jabatan akademik.golongan kepangkatan yang berlaku di Universitas Brawijaya
dan akan ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

Disertasi disusun dibawah bimbingan Tim Promotor. Tim Promotor Disertasi
adalah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Promotor dan 2 (dua) orang
Ko-promotor
Promotor adalah tenaga akademik dari Universitas Brawijaya, sekurangkurangnya berjabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor dalam
bidang ilmu atau sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana
mahasiswa terdaftar. Ko-promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan
kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai.
Tim Promotor diusulkan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi untuk
selanjutnya ditentukan di tingkat Jurusan/Fakultas terkait dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian
Tim Promotor dapat berubah apabila topik disertasi berubah sehingga tidak sesuai
dengan kepakaran Promotor/Ko-promotor sebelumnya, atau jika terjadi kesulitan
komunikasi antara mahasiswa dengan tim promotor atau karena Promotor /Kopromotor mendapat tugas lain sehngga menghambat proses pembimbingan.
Usulan disertasi mencakup masalah penelitian atau pemecahan masalah, tujuan,
tinjauan pustaka, serta pendekatan dan metode yang digunakan. Usulan disertasi
ini dapat dilaksanakan setalah usulan disertasi mendapat persetujuan dari Tim
Promotor dan atau Ketua Program Studi.
Untuk memperoleh gelar Doktor, isi disertasi harus memenuhi syarat yang
ditetapkan dan sesuai dengan minat Program Doktor
Mahasiswa wajib menyerahkan hasil “Extended Summary” dalam bentuk hard dan
soft copy ke Perpustakaan Pusat UB dan Perpustakaan Program Pascasarjana untuk
dapat diarsipkan dan dipublikasikan melalui web.

5.4. Evaluasi Keberhasilan Studi
5.4.1. Ketentuan Umum
(1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk pendidikan kemampuan wajib
program studi, kemampuan wajib minat, kemampuan wajib pilihan dan kegiatan
mandiri berupa penyusunan disertasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan
dilakukan dengan cara ujian, tugas dan pengamatan.
(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi dan
ujian disertasi.
(3) Setelah mahasiswa dinyatakan lulus (IPK minimal 3) untuk semua matakuliah
pada semester I dan semester II, mahasiswa berhak menempuh ujian kualifikasi
(4) Ujian disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka
mengevaluasi disertasi untuk memperoleh gelar Doktor yang harus didahului
dengan kegiatan seminar hasil.
(5) Ujian disertasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Disertasi yang diusulkan oleh
Ketua Program Studi dan diangkat oleh Dekan / Ketua program;
(6) Panitia Ujian Disertasi terdiri atas Tim Promotor Disertasi dan para Penguji yang
berasal dari pakar-pakar yang kompeten dan terkait dengan bidang keilmuan yang
ditekuni oleh mahasiswa Program Doktor
(7) Jumlah anggota Panitia Ujian Disertasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. Dalam keadaan khusus dapat diundang
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(8)

(9)

penguji yang bukan dari kalangan akademik dan memiliki kompetensi dalam
bidang terkait.
Ujian Disertasi dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap 1 (ujian tertutup) dipimpin
oleh Promotor, sedangkan ujian Disertasi tahap II (ujian terbuka) dipimpin oleh
Dekan atau Ketua Program Pascasarjana FP UB.
Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus ujian disertasi bila memperoleh nilai
minimal B.

5.4.2. Cara Penilaian
Untuk menilai prestasi mahasiswa Program Doktor dalam kegiatan akademik
sebagaimanan yang berlaku untuk Program Magister digunakan ketentuan sebagai
berikut,:
(1) Penilaian hasil ujian suatu matakuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau
tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti
berikut:
Nilai angka
>80 – 100
>75 – 80
>69 – 75
>60 – 69
>55 – 60
>50 – 55
>44 – 50
0 – 44

Huruf Mutu
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

Angka Mutu
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,0

Golongan Kemampuan
Sangat Baik
Antara Sangat Baik dan Baik
Baik
Antara Baik dan Cukup
Cukup
Antara Cukup dan Kurang
Kurang
Gagal

(2) Nilai akhir bagi matakuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai
gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
(3) Nilai akhir matakuliah merupakan gabungan dari nilai-nilai tugas terstruktur dan /
tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester.
Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).
5.4.3. Ujian Kualifikasi
Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang
mahasiswa program doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan
penelitian, sebagai salah satu syarat memperoleh status sebagai kandidat doktor
(promovendus).
Ujian kualifikasi diselenggarakan dalam bentuk ujian lisan oleh Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang mencakup hal-hal sebagai
berikut (KepMen P dan K No.212/U/1999):
1. penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya,
2. penguasaan materi bidang ilmunya baik yg bersifat dasar maupun kekhususan,
3. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi,
4. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
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Untuk ujian kualifikasi, mahasiswa wajib menyerahkan tulisan yang merupakan
rumusan permasalahan penelitian (research problem) yang meliputi 4 butir di atas
Problematika penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan penilaian kemampuan
akademik mahasiswa, agar tidak terlalu luas. Ujian kualifikasi juga dapat berfungsi
mengarahkan pengetahuan tambahan yang diperlukan untuk mendukung disertasi
mahasiswa. Pelaksanaan ujian kualifikasi berlangsung selama 2-4 jam.
Panitia ujian kualifikasi adalah tim penguji yang terdiri atas 1 (satu) orang calon
Promotor (sebagai ketua), 2 (dua) orang dosen yang berkualifikasi doktor dengan
jabatan akademik sekurang kurangnya Lektor Kepala (dalam disiplin keilmuan yang
sesuai) yang diusulkan oleh Ketua Jurusan terkait. Pengusulan Calon Promotor dapat
dilakukan oleh mahasiswa pada pertengahan semester II.
Ujian kualifikasi dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu periode pada awal
semester III (pertengahan atau akhir bulan September). Jadwal pelaksanaan masingmasing mahasiswa ditentukan oleh pengelola.
Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa memenuhi persyaratan
administratif dan akademik sebagai berikut :
(1) Terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana pada semester yang berlaku.
(2) Telah menempuh matakuliah dasar dan aplikasi yang diperlukan (minimal 15 sks)
(3) Harus lulus semua matakuliah tersebut (IPK > 3).

(1)
(2)

Hasil ujian kualifikasi adalah sebagai berikut:
Mahasiswa dinyatakan Lulus atau Belum Lulus (mengulang) atau Tidak Lulus
Panitia ujian kualifikasi merekomendasikan kepada Promotor, tugas-tugas
tambahan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa tersebut yang akan menjadi tugas
khusus oleh promotor (berupa kuliah, penelitian pendahuluan, mereview jurnal
atau lainnya) yang dibutuhkan untuk mendukung disertasi.

Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi jika memperoleh nilai minimal B.
Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian kualifikasi diberikan kesempatan menempuh 1
kali ujian ulangan (yang diadakan oleh program studi pada ujian kualifikasi berikutnya
yaitu 1 bulan setelah ujian kualifikasi yang pertama dan selambat-lambatnya 3 bulan
setelah ujian pertama). Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian ulangan pada
periode tersebut, dinyatakan mengundurkan diri.
Tim penguji untuk ujian kualifikasi ulangan sama seperti tim penguji untuk ujian
kualifikasi yang pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini, maka
mahasiswa masih diberi kesempatan sekali lagi untuk mengikuti ulangan ujian
kualifikasi periode berikutnya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian ulangan
pertama. Jika mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian kualifikasi ulangan yang ke dua
ini, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dalam menempuh program
pendidikan doktor di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan ujian kualifikasi ulangan
ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.
Berdasarkan penilaian pada Ujian Kualifikasi, maka Penguji Ujian Kualifikasi
(Calon Promotor) dengan persetujuan Ketua Program Pascasarjana FP UB dapat
menugaskan mahasiswa untuk memperdalam subyek tertentu (mengikuti kuliah atau
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mereview jurnal atau tugas lain) sebagai Tugas/Matakuliah Penunjang Disertasi.
Ketentuan tentang hal ini akan diatur dalam ketetapan tersendiri.
Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi diwajibkan untuk segera
mengusulkan calon ko-promotornya sesuai dengan tatacara yang berlaku. Selanjutnya
mahasiswa segera menyusun usulan penelitian disertasi bersama-sama dengan komisi
pembimbingnya. Usulan penelitian disertasi yang telah mendapatkan persetujuan komisi
pembimbing dapat diajukan kepada Ketua Program Pascasarjana untuk diuji
kelayakannya oleh panitia penilai usulan penelitian disertasi.
Calon doktor (promovendus) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah
dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitian disertasinya telah mendapat
persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi.
5.4.4. Pelaksanaan Disertasi
Disertasi merupakan karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian
mendalam yang dilakukan secara mendiri dan berisi sumbangan baru bagi
perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah
ilmu pengetahuan, yang disusun oleh calon doktor di bawah pengawasan Promotor dan
Ko-Promotor.
Pada dasarnya Disertasi dapat dinilai berdasarkan :
(1) Orisinalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya.
(2) Kemutakhiran metodologi dan pendekatan penilitian, kedalaman, penalaran dan
penguasaan dasar teori.
(3) Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil
penelitian dan kesimpulan.
Beban studi disertasi adalah 28-32 sks, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan akademik
sebagai berikut :
● Proposal penelitian (4 sks)
● Pelaksanaan penelitian (5 sks)
● Penulisan Disertasi (5 sks)
● Publikasi Ilmiah (5 sks)
• Seminar Hasil (3 sks)
• Ujian disertasi (6 sks)
5.4.4.1. Penyusunan Usulan Penelitian Disertasi
Usulan penelitian disertasi merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang
rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada program
doktor. Usulan penelitian disertasi ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yang
berlaku, yang antara lain berisi :
(1) Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, penomena-penomena
tertentu yang perlu dicermati, kerangka pemikiran dan perumusan permasalahan
yang diajukan, maksud dan tujuan penelitian serta hipotesis (kalau ada).
(2) Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang hasil analisis (review) kepustakaan (berasal
dari jurnal, kumpulan artikel penelitian, laporan kemajuan penelitian dari lembaga)
yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diajukan.
(3) Metode penelitian, yang antara lain berisi tentang metode yang digunakan oleh
peneliti untuk menjawab permasalahan, penetapan contoh, variabel yang
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(4)

digunakan dan batasan operasionalnya, cara mengukurnya, metode dan teknik
analisis data, alat bantu analisis yang digunakan serta cara penyajian hasil analisis
data. Pada bab ini juga disajikan informasi tentang tempat dan waktu penelitian
dan informasi lain yang relevan dengan pelaksanaan penelitian.
Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang digunakan dalam
menyusun usulan penelitian. Diutamakan pustaka berasal dari artikel jurnal
terbaru. Penulisan pustaka menurut abjad sebagaimana dicontohkan dalam tatacara
penulisan kepustakaan dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi di
Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Usulan penelitian dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh kuliah
minimum 15 SKS dengan IPK ≥ 3,00 dan tidak mempunyai nilai C+ (atau kurang) serta
telah lulus ujian kualifikasi.
Usulan penelitian yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Tim
Promotordapat segera diajukan untuk ujian kelayakan usulan penelitian disertasi.
5.4.4.2. Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Disertasi
Sebelum ujian kelayakan proposal perlu dilakukan sidang komisi Tim Promotor
untuk menyamakan persepsi antar Tim Promotor dengan mahasiswa yang bersangkutan.
Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi merupakan ujian yang
diselenggarakan oleh Program Pascasarjana untuk mengevaluasi usulan penelitian
disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan Tim
Promotor.
Tatacara pengajuan ujian usulan penelitian disertasi dilakukan sebagai berikut :
(1) Ketua Tim Promotormengusulkan pelaksanaan ujian usulan penelitian kepada Ketua
Program Pascasarjana.
(2) Selanjutnya Ketua Program Pascasarjana menetapkan tiga tenaga akademik sebagai
penguji tambahan di luar komisi pembimbing. Berdasarkan pertimbangan obyektif
penguji dapat ditambah lagi satu penguji yang memenuhi syarat akademik
(3) Ujian usulan penelitian disertasi dipimpin oleh Promotor. Apabila Promotor tidak
hadir karena sesuatu hal, Promotor dapat menugaskan salah satu Ko-Promotor
untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal dua
orang dosen penguji selain Tim Promotor dan minimal dua orang dari Tim
Promotor. Selain ketentuan di atas maka ujian tidak dapat dilaksanakan (ujian tidak
dapat dilaksanakan di luar forum ujian).
(4) Ujian usulan penelitian disertasi dilaksanakan selama ± 120 menit dengan materi
ujian adalah naskah usulan penelitian. Komponen yang dinilai meliputi antara lain:
latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, konsep untuk menjawab masalah
penelitian, metode penelitian, analisis kepustakaan dan kemampuan komprehensif
mahasiswa dalam menyajikan dan mempertahankan isi dari usulan penelitiannya.
(5) Hasil akhir usulan penelitian disertasi ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan
nilai-nilai yang diberikan oleh panitia penilai usulan penelitian disertasi (tim
penguji) dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.
(6) Batas nilai lulus untuk ujian ini minimum 3,00. Apabila kurang dari nilai tersebut,
mahasiswa diharuskan mengulang ujian usulan penelitian disertasi dalam waktu 1-2
bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian ulangan
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ini, maka Tim Promotor memberikan tugas khusus untuk memperbaiki usulan
penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih
diberi kesempatan untuk ujian usulan penelitian disertasinya pada semester
berikutnya.
Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian disertasi diharuskan segera
memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari tim penguji usulan
penelitian disertasi, sambil berkonsultasi dengan Tim Promotor. Usulan penelitian
disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor disahkan oleh Ketua Program
Pascasarjana sebagai Proposal Penelitian Disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang
bersangkutan dapat melakukan penelitian.
5.4.4.3. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan
tujuan penelitian dan disetujui oleh Tim Promotor. Sebelum melaksanakan kegiatan
penelitian, mahasiswa harus menyelesaikan semua persyaratan akademik dan
administrasi yang berlaku.
Pelaksanaan penelitian wajib disupervisi oleh Promotor atau yang mewakili.
Pada saat supervisi penelitian oleh Promotor, mahasiswa diwajibkan menyerahkan
catatan dalam Log Book (Buku Catatan Kegiatan) Penelitian untuk mendokumentasikan
proses/kegiatan penelitiannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan Tim
Promotor.
Sebelum Seminar Hasil Penelitian, Log Book Penelitian harus diserahkan ke
Bagian Akademik, sebagai salah satu persyaratan untuk melaksanakan Seminar Hasil
Penelitian.
Selama penelitian lapangan, mahasiswa diwajibkan melaporkan kegiatan
penelitiannya kepada Tim Promotor minimal 2 (dua) minggu sekali, baik secara
langsung maupun melalui email (log book). Mahasiswa yang sedang dalam tahap
penulisan disertasi diwajibkan melaksanakan seminar rutin dihadapan Promotor dan/atau
Ko-promotor tentang kemajuan penelitiannya, setidak-tidaknya 2 (dua) kali sebelum
melaksanakan seminar hasil penelitian.
Seminar Hasil Penelitian harus dihadiri oleh setidak-tidaknya 15 orang
mahasiswa/ Dosen Program Pascasarjana FP UB (di luar Tim Promotor dan Tim
Penguji).
Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, diharapkan untuk segera
menyusun artikel jurnal (untuk bahan seminar hasil penelitian) dan naskah disertasi.
5.4.4.4. Penulisan Artikel Jurnal dan Naskah Disertasi
Artikel jurnal yang dimaksud disini adalah karya tulis mahasiswa program
doktor yang berupa artikel untuk publikasi jurnal yang didasarkan pada hasil penelitian
disertasi. Naskah artikel jurnal (dapat lebih dari satu artikel) yang telah disetujui oleh
Tim Promotor dikirim ke pengelola jurnal Internasional untuk diterbitkan. Format
penulisan artikel jurnal mengikuti tatacara standar penulisan artikel yang telah
ditetapkan oleh Dewan Redaksi Jurnal yang dituju.
Naskah disertasi merupakan karya tulis mahasiswa didasarkan pada hasil
penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan Naskah Disertasi mengikuti
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“Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi” yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana
Universitas Brawijaya. Naskah disertasi yang telah telah diseminarkan dan telah
disetujui oleh Tim Promotor digunakan sebagai bahan Ujian Akhir Disertasi.
5.4.4.5. Seminar Hasil Penelitian
Sebelum seminar hasil penelitian, diadakan Sidang Komisi dengan Tim
Promotor. Seminar hasil penelitian ini merupakan kegiatan akademik yang wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa program doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya.
Mahasiswa yang akan melakukan seminar hasil penelitiannya berkonsultasi dengan
Promotor mengenai jadwal seminar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seminar.
Selanjutnya Promotor mengusulkan jadwal seminar kepada Ketua Program Pascasarjana
untuk diproses lebih lanjut.
Mahasiswa dapat melaksanakan seminar hasil penelitian setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
(1) Terdaftar sebagai mahasiswa di PPS Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada
semester berjalan.
(2) Naskah disertasi telah disetujui oleh tim promotor.
(3) Telah dinyatakan lulus semua mata kuliah, termasuk Tugas khusus dari Promotor/
Mata Kuliah Penunjang Disertasi (jika ada)
(4) Telah memiliki sertifikat TPA OTO Bappenas dengah nilai minimal 400 dan
IBTOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 500.
(5) Telah menyiapkan ringkasan hasil penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan
(6) Telah mengikuti seminar minimal 7 (tujuh) kali di kelompok ilmunya dan 3 (tiga)
kali di kelompok ilmu lainnya baik di program magister (S2) maupun program
doktor (S3), setelah seminar usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
(7) Telah melaksanakan Seminar Hasil Penelitian.
Seminar hasil penelitian diselenggarakan sebagai media komunikasi hasil-hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa program doktor dengan khalayak
masyarakat ilmiah yang relevan.
Seminar Hasil Penelitian dipimpin oleh Promotor atau yang mewakili. Seminar
hasil penelitian diikuti oleh mahasiswa, dan tenaga akademik Program Pascasarjana
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
dengan hasil penelitian yang diseminarkan tersebut.
Seminar dapat dilaksanakan apabila:
(1) Jumlah peserta seminar minimal 15 orang mahasiswa.
(2) Undangan seminar beserta disertasi dan ringkasan disertasi diserahkan oleh PPs
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya kepada panitia penilai disertasi, melalui
mahasiswa yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum
pelaksanaan seminar.
(3) Dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang pembimbing dan 2 orang penguji.
(4) Seminar dipimpin oleh promotor atau ko-promotor (jika promotor berhalangan).
Seminar hasil penelitian dilaksanakan selama 120 - 180 menit, dengan alokasi waktu
sebagai berikut:
(1) 20 - 30 menit presentasi
(2) 60 - 70 menit tanya-jawab dengan penguji dan tim pembimbing.
(3) 30 - 60 menit diskusi dengan peserta seminar lainnya.
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(4)

10 - 20 menit rapat panitia penilai seminar

Mahasiswa yang telah melakukan seminar hasil penelitian dan naskah
disertasinya telah disetujui oleh Tim Promotor, dapat segera mengajukan Ujian
Disertasi.
5.4.4.6. Penilaian Disertasi
Penilaian Hasil Belajar Disertasi terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:
(a). Penilian Proposal Penelitian Disertasi (Ujian Proposal)
Sebelum pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi, dilakukan Sidang Komisi
bersama Tim Promotor. Ujian Proposal Disertasi merupakan salah satu kegiatan
akademik mahasiswa program doktor yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana
untuk menilai proposal disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh
Tim Promotor. Ketua Program Pascasarjana, menetapkan tim Penguji Proposal Disertasi
yang terdiri atas Tim Promotor dan tiga orang tenaga akademik yang relevan dengan
topik disertasi, sebagai penguji disertasi..
Ujian Proposal Disertasi ini dipimpin oleh Promotor. Ujian dapat dilaksanakan
dalam forum ujian yang dihadiri oleh minimal dua orang penguji dan minimal dua orang
Tim Promotor. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.
Ujian Proposal Disertasi dilaksanakan selama ± 180 menit dengan materi naskah
disertasi. Komponen penilaian disertasi meliputi:
 Sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan iptek dan pembangunan
 Penguasaan metode penelitian
 Penguasaan substansi keilmuannya
 Kemampuan promovendus dalam menyampaikan argumentasi ilmiah
 Penulisan proposal disertasi.
Hasil akhir Ujian Proposal Disertasi ini ditetapkan secara musyawarah sesuai
dengan nilai yang diberikan oleh semua anggota panitia penilai proposal disertasi dan
diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Batas “nilai lulus” dalam Ujian Proposal Disertasi ini minimal 3,00. Apabila
kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang dan diberi kesempatan 1 (satu)
kali ujian ulangan.
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Ujian Proposal Disertasi harus segera
memperbaiki naskah proposal disertasinya sesuai dengan saran-saran dari tim penguji.
Revisi Proposal Disertasi harus sudah selesai dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah ujian dilaksanakan.
Naskah Proposal Disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh Tim
Promoro (Komisi Pembimbing), selanjutnya disampaikan kepada semua Tim Penguji
dan Ketua Program Pascasarjana
(b). Penilaian Pelaksanaan Penelitian Disertasi
Penilaian Pelaksanaan Penelitian Disertasi dilakukan oleh Promotor yang
melaksanakan supervisi penelitian. Apabila Promotor tidak dapat melaksanakan
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supervisi maka harus ditunjuk salah satu Ko-promotor untuk melaksanakan kegiatan
tersebut.
Pada saat supervisi, mahasiswa menunjukkan Log Book Penelitian kepada
Promotor dan menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan penelitian. Promotor
melakukan pengecekan apakah penelitian telah sesuai dengan proposal yang telah
disetujui Tim Promotor dan memberi saran-saran yang diperlukan. Standar dan kriteria
penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
(c) Penilaian Publikasi Ilmiah (Jurnal Internasional)
Penilaian Publikasi Ilmiah (Jurnal Internasional) dilakukan oleh Tim Promotor
dengan memperhatikan masukan-masukan dan penilaian dari Tim PPIKID Universitas
Brawijaya.
Standar dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan yang berlaku di Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
(d) Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi
Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi dilakukan oleh Tim Penguji dalam
forum Seminar Hasil Penelitian Disertasi yang dihadiri oleh mahasiswa Program
Pascasarjana dan Dosen Fakultas Pertanian UB yang berminat. Tim Penguji terdiri atas
Tim Promotor dan Tim Penguji Ujian Proposal Penelitian Disertasi.
Sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Disertasi, dilakukan Sidang
Komisi bersama Tim Promotor untuk memastikan apakah sudah layak dilakukan
Seminar.
(e) Penilaian Ujian Disertasi
Ujian disertasi diberlakukan bagi mahasiswa Program Doktor yang hanya
mampu mempublikasin satu artikel di jurnal internasional atau yang artikelnya lebih dari
satu, tetapi rata-rata nilai dari Tim PPIKID UB, kurang dari 75.
Dengan demikian, apabila mahasiswa berhasil menerbitkan lebih dari satu artikel
di jurnal internasional dan dinilai oleh Tim PPIKID UB ≥ 75 maka mahasiswa yang
bersangkutan tidak perlu melaksanakan Ujian Disertasi dan nilai Ujian Disertasi adalah
A.
Sebelum pelaksanaan Ujian Disertasi, dilakukan Sidang Komisi bersama Tim
Promotor untuk memastikan apakah sudah layak dilakukan Ujian Disertasi.
Penilaian Ujian Disertasi dilakukan oleh Tim Penguji dalam forum Ujian
Disertasi. Tim Penguji terdiri atas Tim Promotor dan Tim Penguji Ujian Proposal
Penelitian Disertasi serta satu orang Penguji dari Luar Unversitas Brawijaya yang
kompetensinya sesuai dengan topok Disertasi mahasiswa. Penguji Luar UB harus
bergelar Doktor dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor atau yang setara (jika
berasal dari luar perguruan tinggi).
Ujian Disertasi dipimpin oleh Dekan Fakultas Pertanian atau Ketua Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Ujian dilakukan secara lisan dan
promovendus menyampaikan argumentasi ilmiahnya untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh Panitia Ujian Disertasi. Ujian dapat dilaksanakan apabila
dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang Tim Promotor (Promotor dan/atau Ko-Promotor) 2
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(dua) orang dosen penguji, dan 1 (satu) orang dosen penguji dari luar Universitas
Brawijaya.
Komponen-komponen yang menjadi pertimbangan untuk menilai disertasi
mencakup:
(1) Kemampuan promovendus menyampaikan argumentasi ilmiah dalam
mempertahankan disertasinya,
(2) Penguasaan metode penelitian,
(3) Penguasaan substansi keilmuannya
(4) Sumbangan hasil penelitiannya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan.
Nilai Ujian Disertasi dihitung berdasarkan nilai (nilai angka) dari semua anggota
Tim Penguji yang hadir. Nilai akhir ini selanjutnya dikonversikan menjadi nilai mutu
huruf. Penentuan predikat kelulusan, disajikan pada Sub-bab 5.4.7.
5.4.5. Evaluasi Keberhasilan dan Putus Studi
(1) Mahasiswa yang pada semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3.0
akan diberi peringatan, agar mahasiswa berusaha untuk memperbaiki prestasi
akademiknya pada semester-semester berikutnya.
(2) Mahasiswa yang pada akhir semester kedua mencapai IPK ≥ 3.00 (lulus untuk semua
matakuliah), maka yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada awal
semester ketiga.
(3) Mata kuliah yang memperoleh nilai C+ atau kurang wajib diulang dan dilaksanakan
pada semester yang sama tahun berikutnya. Pengulangan matakuliah hanya dapat
dilakukan satu kali untuk masing-masing matakuliah.
Selain ketentuan putus studi yang diatur berdasarkan prestasi akademik tersebut
di atas, mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang
bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran
tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan yang berlaku di UB.
Bagi mahasiswa putus studi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor
tidak dapat mendaftar kembali pada program studi yang sama di lingkungan UB.
5.4.6. Yudisium Program Doktor
Yudisium dilaksanakan setelah mahasisawa dapat menyelesaikan seluruh
persyaratan akademik dan adminstrasi, yaitu:
(1) Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 43 sks (termasuk disertasi dan tugas-tugas
akademik lainnya) dengan IPK ≥ 3,00 (tiga koma nol) dan tidak ada nilai C+ atau
kurang.
(2) Menyelesaikan publikasi ilmiah di jurnal internasional, sesuai ketentuan yang
berlaku di Universitas Brawijaya
(3) Menyerahkan Disertasi yang telah direvisi sesuai masukan dari Tim Penguji, dalam
bentuk hard cover.
(4) Lulus IBTOEFL atau setara TOEFL dengan nilai minimum 500
(5) Lulus TPA dengan skor minimum 400
(6) Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas Brawijaya
(7) Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi
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.
5.4.7. Predikat Kelulusan
Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
(1) Lulus dengan predikat “Ðengan Pujian” apabila:
 IPK Matakuliah dan Matakuliah Penunjang Disertasi ≥ 3,75, tanpa nilai C+
(atau kurang) dan
 IPK Disertasi ≥ 3,75 dan
 Telah mempublikasikan karya ilmiah (hasil penelitian disertasi) lebih dari satu
judul artikel pada jurnal ilmiah Internasional (minimal ada surat penerimaan
artikel untuk dipublikasikan pada jurnal internasional) dan
 Lama studi maksimum delapan semester.
(2) Lulus dengan predikat ”Sangat Memuaskan” apabila :
• Tidak memenuhi persyaratan pada butir (1) dan
• IPK ≥ 3,75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi)
(3) Lulus dengan predikat ”Memuaskan” apabila mempunyai IPK <3,75
5.4.8. Gagal Studi
Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:
(1) IPK <3,0 pada setiap semester (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
(2) Tidak lulus Ujian Kualifikasi,atau
(3) Tidak lulus Ujian Proposal Disertasi, atau
(4) Tidak lulus Ujian Disertasi, atau
(5) Masa studinya habis, belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang
berlaku.
Tahapan akademik mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Program
Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya disajikan dalam Gambar 3 dan 4.
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Gambar 4. Tahapan akademik mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian

5.5. Perencanaan kalender studi mahasiswa
Agar penyelesaian program studi mahasiswa tepat waktu, maka pelaksanaan
kegiatan akademik mahasiswa dapat dijadual sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.
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Tabel 4. Kalender Perencanaan Studi Mahasiswa Program Doktor PPsFPUB
No
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kegiatan Akademik

I
***

II

Kuliah 12 SKS
Kuliah 3 - 6 SKS
***
Pengusulan Calon Promotor
*
Ujian Kualifikasi
Draf Proposal
* **
Topik Khusus/Tugas
Penunjang Disertasi
(Jika diperlukan)
Ujian Proposal Disertasi
Penelitian
Seminar Hasil
Penyusunan Naskah
Disertasi
Seminar Nasional
Jurnal Ilmiah
Ujian Tahap I
Revisi Disertasi
Ujian Tahap II
*kondisi ideal
+ alternatif maksimal

III

IV

Semester ke :
V
VI
VII

VII

IX

X

*
***
***

*
***

***
***
*
*

***
*
***
***
***

+++

+++

***
***

*
**
**
*

++
+++

+

+
+++
++

5.6. Daftar Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan Fakultas
Terkait
Berikut ini disajikan nama-nama Guru Besar di lingkungan Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya dan Guru Besar di lingkungan Universitas Brawijaya yang dapat
diajukan oleh mahasiswa sebagai Promotor atau Ko-promotor.
Selain nama-nama Guru Besar di bawah ini beberapa nama Dosen yang belum
memiliki jabatan sebagai Guru Besar, dapat juga diajukan sebagai Promotor, setelah
mendapat persetujuan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, atas usul Ketua
Jurusan atau Dekan Fakultas terkait.
Nama-nama Guru Besar di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
adalah sebagai berikut:
A. JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN

NO
1
2
3
4
5
6

NAMA
Prof.Dr.Ir. Bambang Guritno
Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
Prof.Dr.Ir. Tatik Wardiyati, MS.
Prof.Dr.Ir. Syamsul Bahri, MS.
Prof.Dr.Ir. Syukur Makmur Sitompul
Prof.Dr.Ir. Ariffin, MS.
Fakultas Pertanian
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BIDANG ILMU
Ekologi Tanaman
Ekologi Tanaman
Fisiologi Tanaman
Agroklimatologi
Fisiologi Tanaman
Agroklimatologi
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7
8
9
10
11

Prof.Ir. Sumeru Ashari, M.Agr.Sc. ,Ph.D.
Prof.Dr.Ir.Nur Basuki
Prof.Dr.Ir. Husni Thamrin Sebayang, MS.
Prof.Dr.Ir. Kuswanto, MS.
Prof.Dr.Ir. Eko Widaryanto, MS

Hortikultura
Pemuliaan Tanaman
Ilmu Gulma
Pemuliaan Tanaman
Ekologi Tanaman/Bioenergi

B. JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

NO
1
2
3
4

NAMA
Prof.Dr.Ir. Ika Rochdjatun S.
Prof.Ir. Liliek Sulistyowati, Ph.D
Prof.Dr.Ir. Tutung Hadi Astono, MS.
Prof.Dr.Ir. Abdul Latief Abadi, MS.

BIDANG ILMU
Fitopatologi
Fitopatologi/Bioteknologi
Fitopatologi
Fitopatologi

C. JURUSAN TANAH

NO
NAMA
1 Prof.Ir. Wani Hadi Utomo, Ph.D.
2 Prof.Dr.Ir. Mochammad Munir,MS
3
4

Prof.Dr.Ir. Eko Handayanto, M.Sc.
Prof.Dr.Ir. Soemarno, MS.

5
6

Prof.Dr.Ir. Syekhfani, MS.
Prof.Dr.Ir. Kurniatun Hairiah

7

Prof.Dr.Ir. M. Luthfi Rayes, MSc

8

Prof.Dr.Ir. Zaenal Kusuma, SU.

BIDANG ILMU
Fisika dan Konservasi Tanah
Klasifikasi Tanah, Genesis Tanah
Sawah
Biologi Tanah
Pengembangan Wilayah/
Pengelolaan Sumberdaya Alam
Kimia dan Kesuburan Tanah
Biologi Tanah
Pedologi/ Survei Tanah dan
Evaluasi Lahan
Irigasi dan Drainase

D. JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

NO
1
2
3
4
5
6

NAMA
Prof.Dr.Ir. Moch. Muslich Mustajab, MSc.
Prof.Dr.Ir. Keppi Sukesi,MS
Prof.Dr.Ir. Sugiyanto,MS.
Prof.Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS.
Prof.Dr.Ir. Budi Setiawan, MS.
Prof. Dr. Ir. Ratya Anindita, MS

7

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS

8

Prof.Dr.Ir. Djoko Kustiono, MS
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Ekonomi Pertanian
Sosiologi Pedesaan
Komunikasi Pertanian
Sosiologi
Ekonomi Pertanian
Pemasaran Hasil Pertanian
Ekonomi Pertanian/Ketahanan
Pangan
Ekonomi Rumah Tangga
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Nama-nama Guru Besar di beberapa Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya
adalah sebagai berikut:
A. FAKULTAS MIPA

NO
1
2
3
4
5
6
7

NAMA
Prof.Ir. Waego Hadi Nugroho, Ph.D.
Prof.Ir. Loekito Adi Soehono, M.Agr., Ph.D.
Prof.Drs. Sutiman B. Sumitro, SU., D.Sc.
Prof. Dr. Agus Widodo, MS.
Prof. Dr. Ir. Chandrawati Ch P, MS
Prof. Dr. Ir. Henny Pramoedyo, MS
Prof. Dr. Ir. Chanif Mahdi, MS

BIDANG ILMU
Statistika
Statistika
Biotektologi Reproduksi
Matematika
Kimia
Statistika
Biokimia

B. FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

NO
1

NAMA
Prof.Ir. Simon B. Widjanarko, M.App.Sc,
Ph.D.

2

Prof.Dr.Ir. Bambang Suharto, MS.

3
4

Prof. Dr. Ir. Haryono, M.App.Sc.
Prof. Dr. Ir. Sumardi, MS

BIDANG ILMU
Tekonologi Produk
Hortikultura
Teknik Tanah dan Air /
Hidrologi
Teknologi Pangan
Pengolahan Pangan

C. FAKULTAS PETERNAKAN

NO
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA
Prof.Dr.Ir. Achmanu Zakaria
Prof.Dr.Ir. Luqman Hakim, MS.
Prof.Dr.Ir. Hary Purnomo, M.App.Sc.
Prof.Ir. Hendrawan S.. M.Rur.Sc., Ph.D.
Prof.Dr.Ir. Hartutik, MP.
Prof.Dr.Ir. Trinil Susilowati , MS.
Prof. Dr. Ir. Woro Busono
Prof. Dr. Ir. Suyadi

Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG

BIDANG ILMU
Manajemen Unggas
Pemuliaan Ternak
Teknologi Hasil Ternak
Nutrisi Ruminansia
Nutrisi dan Pakan Ternak
Produksi Ternak
Produksi Ternak
Produksi Ternak
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Prof.Dr.Ir. Edy Suprayitno, MS.
Prof. Ir. Marsoedi, MSc, PhD.
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Prof. Dr. Ir. Yenny R, DEA.
Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph D.
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PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU EKONOMI PERTANIAN
Visi
Pada tahun 2025 menjadi program magister yang berstandar internasional dan
unggul dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK ekonomi
pertanian serta berperan aktif dalam memecahkan masalah ekonomi pertanian yang
dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan.
Misi
(1) Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dengan dukungan sistem
manajemen yang profesional.
(2) Menerapkan IPTEK untuk membantu memecahkan permasalahan ekonomi pertanian
yang dihadapi oleh masyarakat.
(3) Mengelola program studi secara mandiri dan profesional terutama dalam kaitannya
dengan visi untuk menjadi program studi ekonomi pertanian yang terkemuka.
Tujuan
(1) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkemampuan untuk menjawab tantangan
berbagai masalah dalam pembangunan pertanian, pemasaran maupun ekonomi
sumberdaya melalui riset dan pengembangan.
(2) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkemampuan untuk merumuskan
pendekatan serta pemecahan berbagai masalah ekonomi pertanian melalui penalaran
ilmiah.
(3) Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan maupun
teknologi yang mampu memecahkan masalah-masalah dalam pembangunan
pertanian, pemasaran hasil pertanian, serta ekonomi sumberdaya masyarakat
pedesaan.
(4) Menghasilkan lulusan yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemampuan yang
cukup untuk digunakan sebagai bekal melanjutkan studi pada jenjang yang lebih
tinggi (S3/Doktor).
Kompetensi
(1) Lulusan menpunyai kompetensi dan kemampuan untuk menganalisis dan
merumusan kebijakan di bidang ekonomi pertanian
(2) Lulusan menpunyai kompetensi dan kemampuan untuk merencanakan model
pembangunan pertanian
(3) Lulusan menpunyai kompetensi dan kemampuan untuk menganalisis hasil
pembangunan ekonomi khususnya di bidang pertanian
Kompetensi Utama
(1) Lulusan mempunyai kemampuan meneliti dan menganalisis hasil pembangunan.
(2) Lulusan mempunyai kemampuan untuk merumuskan kebijakan di bidang ekonomi
pertanian.
Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG

51

Pedoman Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA

Kompetensi Pendukung
(1) Lulusan mempunyai kemampuan melakukan penelitian dan merencanakan model
pembangunan pertanian(2) Lulusan mempunyai kemampuan untuk merencanakan pertanian perkebunan
(agribisnis) berskala menengah dan berskala besar
Kompetensi Lainnya
(1) Lulusan mempunyai kemampuan meng-komunikasikan hasil-hasil penelitian
berskala nasional dan internasional.
(2) Lulusan mempunyai kemampuan bertindak sebagai konsultan pembangunan wilayah
dan perusahaan pertanian.

KURIKULUM DAN BEBAN STUDI
Sesuai dengan tujuan program magister ilmu ekonomi pertanian, kurikulum
disusun secara terintegrasi dari berbagai elemen alat analisis. Dengan demikian, setelah
mengikuti kuliah di Program Magister Ilmu Ekonomi Pertanian, mahasiswa diharapkan
mampu mengungkapkan hasil-hasil penemuan (Research Finding) dalam penelitian
Ekonomi Pertanian.
Struktur kurikulum yang ditawarkan meliputi :
Mata kuliah wajib program
Mata kuliah wajib minat
Mata kuliah pilihan
Tesis
Jumlah

9 sks
6 – 12 sks
9 – 17 sks
12sks
36 – 50 sks

SUSUNAN MATA KULIAH
Mata Kuliah Wajib Program Studi Ekonomi Pertanian
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kode MK
PTE6101
PTE6102
PTE6103
PTE6201
PTE6202
UBU6006

Mata Kuliah
Ekonomi Makro
Ekonomi Mikro
Metode Penelitian Ekonomi Pertanian
Ekonometrika
Ekonomi Produksi Pertanian
Tesis
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sks
3
3
3
3
3
8

Smt
I
I
I
II
II
III/IV
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1. Mata Kuliah Wajib Minat Ekonomi Sumberdaya
No
1
2

Kode MK
PTE6104
PTE6203

Mata Kuliah
Ekonomi Sumberdaya
Ekonomi Tenaga Kerja

sks
3
3

Smt
I
II

2. Mata Kuliah Wajib Minat Ekonomi Pembangunan Pertanian
No
1
2

Kode MK
PTE6105
PTE6106

Mata Kuliah
Ekonomi Pembangunan Pertanian
Analisis Ekonomi dan
Perencanaan Proyek Pertanian

sks
3
3

Smt
I
II

3. Mata Kuliah Minat Manajemen Agribisnis
No
1
2

Kode MK
PTE6107
PTE6204

Mata Kuliah
Manajemen Agribisnis
Manajemen Usahatani

sks
3
3

Smt
I
II

Mata Kuliah Pilihan Program Studi Ekonomi Pertanian
No
1.
2.
3.
4.
5.

Kode MK
PTE6108
PTE6109
PTE6110
PTE6111
PTE6112

6.
7.
8

PTP6205
PTE6206
PTE6207

Mata Kuliah
Pemasaran Hasil Pertanian
Ekonomi Manajerial
Perdagangan Internasional
Riset Operasi
Analisis Ekonomi dan
Perencanaan Proyek Proyek
Pertanian
Politik Pertanian
Analisis Harga
Manajemen Strategi Agribisnis
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sks
3
3
3
3
3

Smt
I
I
I
I
1

3
3
3

II
II
II

53

Pedoman Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA

SILABUS MATA KULIAH

PTE 6101
EKONOMI MAKRO
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan kembali
berbagai konsep ekonomi makro hasil pemikiran beberapa ahli ekonomi terkemuka di
dunia.
Pokok bahasan meliputi : Variabel dan Model Ekonomi Makro, Permintaan
Agregat, Teori Keputusan Konsumsi dan Investasi, Teori Permintaan dan Penawaran
Uang, Pasar Tenaga Kerja, Penawaran Agregat; Ekonomi Makro Pada Perekonomian
Terbuka, Politik Ekonomi Makro dan Neraca Pembayaran, Inflasi dan Pengangguran,
Perkembangan Variabel Ekonomi
Makro Indonesia; Beberapa Pemikiran Ahli
Ekonomi.
Dosen : Dr. Ir. Safrial Darmansyah, MS (Kordinator)
Dr. Ir. Joko Kustiono, MS
Prof. Ir. Ratya Anindita. MP, Ph D.
PTE 6102
EKONOMI MIKRO
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan kembali prinsipprinsip ekonomi mikro dalam konteks ekonomi pertanian.
Pokok bahasan meliputi : Teori Permintaan, Teori Produksi, Biaya dan
Penawaran, Pasar Kompetisi Sempurna dan Tidak Sempurna; Harga Faktor dan
Distribusi, General Equlibrium dan Ekonomi Kesejahteraan.
Dosen : Prof. Ir. M. Iksan Semaoen, M.Sc. Ph D. (Kordinator)
Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS.
Dr. Ir. Rini Dwiastuti, MP
PTE 6103
METODE PENELITIAN EKONOMI PERTANIAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat membuat usulan penelitian
tesis. Pokok bahasan meliputi: Perumusan masalah, penyusunan kerangka teoritis,
teknik sampling, pemanfaatan data sekunder, model-model analisis ekonomi parametrik
dan non parametrik. Penggunaan komputer dalam analisis, Interprestasi hasil, pembuatan
usulan penelitian ekonomi pertanian.
Dosen : Prof. Dr. Ir. M. Muslich Mustajab, M.Sc. (Kordinator)
Dr. Ir. Salyo Sutrisno, MS
Dr. Ir. A. Wahib Muhaimin, MS
PTE 6104
EKONOMI SUMBERDAYA
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep optimasi
ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian.
Pokok bahasan meliputi: Jenis-jenis sumberdaya, pola penggunaan sumberdaya dalam
kaitannya dengan perubahan pertanian, pertumbuhan penduduk, teknologi dan
ketersediaan sumberdaya yang makin langka. Konsep-konsep teori ekonomi
kesejahteraan, Eksternalitas, Social Cost, Social Gains, Public Goods, Common Property
Fakultas Pertanian
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yang dapat dipakai sebagai pedoman didalam pengambilan keputusan pengelolaan
sumberdaya manusia untuk mencapai daya guna yang optimal.
Dosen : Prof. Dr. Ir. M. Muslich Mustajab. M. Sc.
Dr. Ir. Rini Dwiastuti, MP
Dr. Ir. Suhartini. MP
PTE 6105
EKONOMI PEMBANGUNAN PERTANIAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menganalisis secara
mendalam kasus-kasus pembangunan pertanian yang berdampak negatif kepada aspek
pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.
Pokok bahasan meliputi; Teori ekonomi pembangunan dan teori pembangunan
Pertanian, peran pertanian dalam pembangunan ekonomi, model-model pembangunan
pertanian, transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan, transformasi struktural,
transfer teknologi, faktor kelembagaan, masalah pertambahan penduduk dan kesempatan
kerja dalam pembangunan pertanian, trimatra pembangunan pertanian, investasi
pertanian, pengeluaran publik bidang pertanian, berbagai kasus pembangunan pertanian
di negara maju dan negara berkembang, isu-isu pemerataan dan penanggulangan
kemiskinan.
Dosen : Dr. Ir. Budi Setiawan, MS
Dr. Ir. Salyo Sutrisno, MS
Dr. Ir. A. Wahib Muhaimin, MS
PTE 6106

ANALISIS EKONOMI DAN
3 SKS
PERENCANAAN PROYEK PERTANIAN
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep analisis
kelayakan proyek agribisnis dalam konteks ekonomi regional, nasional dan global.
Pokok bahasan meliputi: Proyek Pertanian dan Agroindustri, Identifikasi biaya dan
Manfaat Proyek, Penilaian Biaya dan Manfaat Proyek secara Finansial dan Ekonomis,
Kriteria Investasi, Analisis Sensitivitas dan Pemilikan Alternatif Proyek, Analisis
Dampak Multiplier dan Eksternalitas suatu Proyek, Penyiapan Studi Kelayakan Proyek
Pertanian dan Agroindustri.
Dosen : Dr. Ir. Salyo Sutrisno, MS
Prof. Ir. Ratya Anindita. MP, Ph D.
PTE 6107
MANAJEMEN AGRIBISNIS
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pengambilan keputusan manajemen bisnis untuk memperbaiki kinerja usaha agribisnis
sekala kecil dan menengah.
Pokok bahasan meliputi: Pengertian Agribisnis. Agribisnis sebagai suatu sistem
bisnis. Organisasi dan Peranan Agribisnis; Perkembangan dan Peranan Agribisnis di
Indonesia. Model-model perencanaan dan manajemen agribisnis. Potensi dan kendala
pengembangan agribisnis cara mendirikan perusahaan agribisnis. Manajemen produksi,
manajemen finansial (Perbankan, Perpajakan, Akuntansi) dan pemasaran, manajemen
SDM dan Kemitraan Kerja. Pengambilan keputusan dan pengendalian agribisnis.
Koperasi dan Perkreditan dan Agrobisnis. Prospek manajemn agribisnis di Indonesia
dalam era otonomi daerah.
Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG

55

Pedoman Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA

Dosen : Dr.Ir. Hesti Rukmiati Wijaya, MS (Kordinator)
Rahman Hartono, SP., MP.
PTE 6108
PEMASARAN HASIL PERTANIAN
2 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep pemasaran
komoditi unggulan Pertanian untuk meningkatkan daya saing di pasar bebas. Pokok
bahasan meliputi: Review Teori Snalisis Pemasaran; Pemintaan dan Penawaran Hasilhasil Pertanian; Pendekatan dalam Mempelajari Tataniaga; Standarisasi dan Grading;
Margin Pemasaran; Biaya Pemasaran; Ukuran Efisiensi dalam Pemasaran; Hubungan
antar Pasar dan Perdagangan antar Daerah; Future Market dan Future Trading; Politik
Pemasaran Pemerintah.
Dosen : Prof. Ir. Ratya Anindita. MP, Ph D. (Kordinator)
Dr.Ir. Nuhfil Hanani, MS.
PTE 6109
EKONOMI MANAJERIAL
3 SKS
Matakuliah ini membangun penguasaan mahasiswa untuk menggunakan
kerangka pikir ekonomi mikro dalam memahami keputusan-keputusan perusahaan untuk
dapat bertahan dan berkembang sebagai bagian dari industri di pasar internasional.
Materi yang dibahas mencakup permintaan, struktur pasar, integrasi vertikal dan
horisontal, kebijakan harga, keputusan dalam ketidak-tentuan, dan informasi asimetrik.
Mahasiswa akan dilatih untuk mengenali berbagai komponen kunci dalam keputusan
perusahaan dan karakteristik pasar. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui penulisan
karya ilmiah yang menguraikan dan menganalisis keputusan perusahaan sebagai akibat
dan atau penyebab perubahan dalam sruktur industri tertentu atau dalam perekonomian
Indonesia.
Dosen : Dr. Ir. Joko Kustiono, MP (Kordinator)
Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS
Dr. Ir. Budi setiawan, MS
PTE 6110
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep teoritis
yang dapat diterapkan oleh agen-agen pemasaran internasional untuk meningkatkan
kinerja eksport komoditi unggulan Jawa Timur.
Pokok bahasan meliputi: Perkembangan Teori dan Pentingnya Perdagangan
Dunia; Lingkungan Bisnis Internasional; Struktur Perusahaan Internasional; Peran
Kelembagaan Internasional; Struktur Perusahaan Internasional; Strategi Pemasaran
Internasional; Teori Tarif, Distorsi dan Hambatan Ekspor Import, Pasar valuta Asing,
Neraca pembayaran, Dampak dalam Perdagangan Internasional.
Dosen : Dr.Ir. Nuhfil Hanani, MS.
Prof. Ir. Ratya Anindita, MS., Ph.D.
PTE 6111
RISET OPERASI
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep model riset
operasi untuk menganalisis problematik manajemen agribisnis komoditi pangan di
Indonesia.
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Pokok bahasan meliputi: Ruang lingkup operation research; Kaitan operation research
dan ilmu manajemen; Analisis kuantitatif dan kualitatif; Proses pengambilan keputusan;
Aplikasi dan Model Linier Programing, model maksimum dan minimum, Analisis
Simpleks, Analisis Dual; Makna parameter hasil penelitian.
Dosen : Prof. Ir. Ratya Anindita, MP. Ph D.
Dr. Ir. Salyo Sutrisno, MS
PTE6201
EKONOMETRIKA
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pendekatan ekonometrika untuk menganalisis kasus-kasus aktual dalam ekonomi
pertanian di Indonesia.
Pokok Bahasan meliputi : Pengertian ekonometrika, spesifikasi model
ekonometrika, pedugaan parameter, verifikasi model, dan peramalan regresi sederhana
dan korelasi, model regresi berganda dan korelasi parsial, uji hipotesis dalam regresi,
analisis varian. Masalah dan pelanggaran asumsi dasar dalam regresi (multikolinearitas,
heteroscedastisitas, autokorelasi). Regresi dengan variabel dummy. Model persamaan
simultan.
Dosen : Prof.Dr.Ir. M. Muslich Mustadjab, M.Sc. (Koordinator)
Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.
Dr.Ir. Rini Dwiastuti, M.S.
PTE6202
EKONOMI PRODUKSI
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat melakukan analisis sistem
produksi untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan agribisnis.
Pokok bahasan meliputi: Fungsi dan peranan manajemen produksi, sejarah
perkembangan manajemen produksi, pemilihan dan penempatan fasilitas produksi,
peramalan permintaan produksi, perencanaan dan pengembangan produk, perencanaan
dan pengawasan proses produksi, pengaturan dan manajemen persediaan, manajemen
kualitas, manajemen resiko, analisis produksi dan pengalaman manajemen produksi
dalam perusahaan agribisnis.
Dosen : Prof.Dr.Ir. M. Iksan Semaoen, M.Sc.
Prof.Dr.Ir. M. Muslich Mustajab, M.Sc.
PTE6203
EKONOMI TENAGA KERJA
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menganalisis permasalahan
ketenaga-kerjaan di wilayah agraris.
Pokok bahasan meliputi: Pembahasan penawaran dan permintaan tenaga kerja,
keseimbangan pasar tenaga kerja secara mikro dan makro. Keputusan rumah tangga
antara suami isteri dalam penawaran tenaga kerja dan distribusi pendapatan intervensi
pemerintah dalam pasar tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja dan dinamika tenaga
kerja.
Dosen : Dr.Ir. Salyo Sutrisno, MS.
Dr.Ir. A. Wahib Muhaimin, MS.
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PTE6204
MANAJEMEN USAHATANI
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep “farm
management” komoditi komersial yang berorientasi bisnis global.
Pokok bahasan meliputi: Analisis biaya dan pendapatan usaha tani, Pencatatan
data dan akuntansi usaha tani, Prosedur perencanaan dan penghitungan budget usaha
tani, manajemen investasi, Finansial dan pajak, Aplikasi teori ekonomi produksi pada
analisis usaha tani, analisis efisiensi usaha tani, perilaku ekonomi rumah tangga,
perencanaan dengan programasi linear, pertimbangan resiko dan ketidakpastian,
perolehan dan manajemen lahan, tenaga kerja dan modul, kontrol produksi usaha tani,
pasar dan keuangan.
Dosen : Dr.Ir. Budi Setiawan, MS. (Kordinator)
Ir. Hesti Rukmiati Wijaya, MS., Ph.D.
PTP6205
POLITIK PERTANIAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menganalisis kegagalan dan
keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia selama ini, khususnya pertanian
pangan.
Pokok bahasan meliputi: Tujuan dan Target Pembangunan, intervensi pemerintah
dalam pembangunan pertanian, Trilogi Pembangunan dalam bidang pertanian,
penerapan teknologi kesejahteraan dalam pembangunan, analisis manfaat dan biaya
pembangunan, eksternalitas dalam pembangunan, kebijaksanaan harga dan stok pangan,
kebijakan subsidi input untuk pertanian, kredit dan asuransi pertanian, penetapan kuota,
pajak ekspor, dan tarip perdagangan komoditas pertanian, konservasi dan penataan
penggunaan tanah, transmigrasi dan perluasan areal tanah pertanian, pembangunan
jaringan irigasi, pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya
manusia, pengeluaran pemerintah dalam bidang pertanian, evaluasi dampak perubahan
kebijakan pertanian, penerapan politik pertanian di negara maju (Jepang, USA, MEE), di
negara kurang berkembang (India dan Bangladesh) dan di negara ASEAN (Indonesia,
Malaysia, Thailand, Philipines).
Dosen : Prof.Dr.Ir. Budi Setiawan, MS.
Prof.Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS.
PTE6206
ANALISIS HARGA
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep harga
untuk meningkatkan efisiensi kinerja unit usaha agribisnis komoditi komersial.
Pokok bahasan meliputi: Pendahuluan; Harga dalam ekonomi pertukaran; Analisis
permintaan (Demand), Analisis penawaran (Supply), Demmand dan Supply
Relationship, Pasar input, pricing institution, Gonverment intervention dan price policy.
Dosen : Prof.Dr.Ir. M. Muslich Mustajab, M.Sc.
Prof.Ir. Ratya Anindita, MS., Ph.D.
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PTE6207
MANAJEMEN STRATEGI AGRIBISNIS
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep strategi
pengelolaan sistem agribisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya.
Pokok bahasan meliputi: Konsep manajemen strategi, analisis eksternal, analisis internal,
strategi dan organisasi, perumusan dan analisis strategi, formulasi strategi, perencanaan
strategi, manajemen perubahan, manajemen strategi dalam perusahaan agribisnis.
Business dan Marketing strategies. Marketing Strategy and Planning, Business Strategy
and Competitive advantage, competitor analysis, signment market, continouse learning
about market. Serta praktek-praktek manajemen agribisnis.
Dosen : Dr.Ir. Hesti Rukmiati Wijaya, MS. (Kordinator)
Dr.Ir. Djoko Koestiono, MS.

AGENDA RISET

a. Ekonomi Sumberdaya
1. Analisis optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian.
2. Analisis optimalisasi Sumberdaya wilayah pedesaan.
3. Analisis Tenaga kerja pertanian/pedesaan.
b. Ekonomi Pembangunan Pertanian
1. Perencanaan model-model pembangunan pertanian .
2. Model-model farm manajement.
3. Model-model sistem agribisnis .
4. Penataan wilayah pengembangan pertnian.
5. Dampak sosial ekonomi pembangunan pertanian.
c. Manajemen Agribisnis
1. Model pengelolaan sistem agribisnis .
2. Manajemen pemasaran : Sistem informasi pasar, teknologi pemasaran.
3. Manajemen strategi pengembangan sistem agribisnis.
4. Struktur dan perilaku organisasi agribisnis.
5. Strategi investasi pengembangan sistem agribisnis.
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PROGRAM STUDI ILMU TANAMAN
Visi
Pada tahun 2025 menjadi program magister yang berstandar internasional dan
menjadi pusat pendidikan program magister unggulan di bidang ilmu tanaman.
Misi
Sebagai konsekuensi dari pernyataan visi PIT-PPSUB di atas, maka misi yang
disajikan adalah :
(1) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran strata magister ilmu tanaman yang
berkualitas, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam IPTEK
pertanian berkelanjutan dan tanggap terhadap permasalahan pertanian global.
(2) Melaksanakan penelitian yang menghasilkan IPTEK pertanian berkelanjutan, dan
mempublikasikan hasil-hasil penelitian tersebut.
Tujuan
(1) Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi magister ilmu tanaman yang mampu
mendaya-manfaatkan tanaman selaras dengan bakat potensi pengelola dan
lingkungannya untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
(2) Menghasilkan penelitian dan informasi di bidang pertanian berkelanjutan yang
bemanfaat bagi kesejahteraan manusia
Kompetensi
Kompetensi Utama :
(1) Mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEKS secara kreatif dan inovatif
dalam pengelolaan tanaman dan rekayasa lingkungan untuk pencapaian produksi
yang berkelanjutan.
(2) Mampu menganalisis dan memecahkan masalah produksi tanaman dalam
hubungannya dengan pengelolaan tanaman dan rekayasa lingkungan
Kompetensi Pendukung :
(1) Menguasai perkembangan teknologi terbaru di bidang manajemen produksi tanaman,
pemuliaan dan bioteknologi tanaman, serta perlindungan tanaman.
(2) Mampu mengimplementasikan prinsip sains dalam menganalisis dan memecahkan
permasalahan teknologi produksi pertanian berkelanjutan.
Kompetensi Lainnya
(1) Mampu mengembangkan teknologi produksi tanaman berkelanjutan dan
pemanfaatannya.
(2) Mampu memanfaatkan komputer dan teknologi informasi untuk menulis laporan dan
presentasi, serta simulasi teknologi dalam pencapaian produksi tanaman.
(3) Mampu menulis laporan dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris
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KURIKULUM PROGRAM STUDI
Mata kuliah wajib program
Mata kuliah wajib minat
Mata kuliah pilihan
Tesis
Jumlah

9 sks
6 – 12 sks
9 – 17 sks
12sks
36 – 50 sks

Mata Kuliah Wajib Program Studi
No.
1.
2.
3.
4.

Kode
PTF6101
PTB6101
PTB6201
UBU6006

MATA KULIAH
Metode Penelitian dan Etika Ilmu
Ekofisiologi Tanaman
Bioteknologi Tanaman
Tesis

sks
3k
2k+1p
2k+1p
8

Smt.
I
I
II
III/IV

Mata Kuliah Wajib Minat
1. Minat Manajemen Produksi Tanaman
No.
1.
2.

KODE
PTB6102
PTB6103

MATA KULIAH
Teknologi Agronomi Lanjutan
Teknologi Hortikultura Lanjutan

sks
3k
3k

Smt.
I
I

2. Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
No.
1.
2.
3.
4.

KODE
PTB6104
PTB6105
PTB6202
PTB6203

MATA KULIAH
Genetika Sel
Genetika Kuantitatif
Rekayasa Genetika Tanaman
Pemuliaan Tanaman Lanjutan

sks
2k+1p
2k+1p
2k+1p
2k+1p

Smt.
I
I
II
II

sks
2k
2k + 1p
2k
2k+1p

Smt
I
I
II
II

2k

II

3.Minat Perlindungan Tanaman
No
1.
2.
3.
4.

KODE
PTH6101
PTH6102
PTH6201
PTH6202

5.

PTH6203

MATAKULIAH
Ekologi Serangga
Epidemiologi Kuantitatif
Fisiologi Penyakit Tumbuhan
Bioteknologi Pengendalian HPT
Pengelolaan Hama dan Penyakit
Tanaman Terpadu
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Mata Kuliah Pilihan Minat
1. Minat Manajemen Produksi Tanaman
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KODE
PTB6106
PTB6107
PTB6108
PTT6102
PTB6204
PTB6205
PTB6206
PTB6207
PTB6208
PTH6203

MATAKULIAH
Teknik Pengendalian Gulma
Sistem Pertanian Berlanjut
Orchidiologi
Teknik Konservasi dan Remediasi Lahan
Modeling Tanaman
Produk Alami Tanaman
Pola Tanam Lanjutan
Pengembangan Produksi Tanaman
Pengelolaan Energi Pertanian
Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman
Terpadu

sks
2k
2k+1p
2k
2k + 1p
2k
2k
2k
2k+1p
2k
2k

Smt
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II

2. Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
No.
1.

KODE
PTB6109

2.
3.

PTB6209
PTB6110

MATA KULIAH
Manajemen Perakitan dan Pelepasan
Varietas
Survai & Konservasi Plasma Nutfah
Pengelolaan Benih

sks
2+1
2+1
2+1

Smt
I
II
I

3. Minat Perlindungan Tanaman
No
1.

KODE
PTH6103

2.
3.
4.
5.

PTH6104
PTH6105
PTH6106
PTH6204

6.

PTH6205

7.
8.
9.
10.

PTH6206
PTH6207
PTH6208
PTT6102

MATAKULIAH
Pemanfaatan Jamur dalam Bidang
Pertanian
Virologi Lanjutan
Bakteriologi Lanjutan
Pengendalian Hayati
Analisis Ekonomi Pengendalian Hama dan
Penyakit
Analisis Ketahanan Tanaman Terhadap
Hama dan Penyakit
Fisiologi Serangga
Toksikologi Pestisida
Hama dan Penyakit Pasca Panen
Teknik Konservasi dan Remediasi Lahan
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2k+1p

Smt
I
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2k
2k+1p

II
II
II
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SILABUS MATA KULIAH
1. PTF-6101
METODE PENELITIAN DAN ETIKA ILMU
3 SKS
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
mengejewatahkan pengertian-pengertian teoritis keaspek praktis mengenai berbagai sub
topik bahasan di dalamnya. Adapun berbagai bahasan yang dimaksud meliputi :
pengertian mengenai paradigma sains dan metode cara mendapatkannya ; mengenal
pengertian hard sciences dan contoh teknologi keras dan lunak yang di hasilkannya.
Mengemukakan mengenai apa yang disebut dengan alur ilmiah atau metode ilmiah dan
jenis-jenis ilmu yang didpatkannya, serta mengkritisi kelebihan dan kekurangannya.
Menyusun cara penelitian ilmiah dari eksplorasi, perumusan masalah, penyusunan,
hipotesis, penyusunan kerangka penelitian, pelaksanaan, analisis, kesimpulan, publikasi
ilmiah. Disinggung juga mengenai sejarah tentang lahirnya sains modern dalam
peradaban manusia.
Dengan mengetahui etika ilmiah diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini
mahasiswa dapat menunjukan sikap selaku ilmuan penyelesai masalah yang bertanggung
jawab dalam pengembangan ilmu nya. Pokok bahasan meliputi : Pengenalan keberadaan
unsur ketenagaan daya potensi di dalam diri manusia, ciri-ciri ilmuan penyelesai
masalah, ilmu murni terpadu berkesetimbangan berkesemestaan, gambaran potensi bumi
tanah diIndonesia subur makmur dan cara pengelolaan nya secara bertanggung jawab,
abad berakhirnya science dan dampak pemikiran scientiest terhadap perkembangan
science serta dampak perkembangan science terhadap tatanan mahluk di alam semesta,
pelajaran sikap di balik tampilan flora dan fauna, pemahaman dan perkembangan
tentang bio-etik, bio-piracy, bio- safety, bio-imperalisme, bio-crimina serta Hak Atas
Kekayaan intelektual (HAKI). Pemahaman ilmu yang bebas nilai vs ilmu yang dimuati
nilai serta labeling etika dalam sains. Peranan wahyu dan sumberlain dalam membangun
etika ilmiah serta konsekuensi nya.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Jody Moenandir
Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
Prof.Dr.Ir. Ika Rochdjatun Sastrahidayat (Koordinator)
Dr.Ir. Lily Agustina, MS.
PTB-6101
EKOFISIOLOGI TANAMAN
3 SKS
Mempelajari arti penting ekofisiologi tanaman dalam proses produksi tanaman.
Membahas pengaruh masing-masing komponen lingkungan (radiasi, air, suhu, atmosfir
termasuk Green House effect, Acid Rain), tanah, nutrisi tanaman serta faktor biotik
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Kompetisi tanaman lingkungan di dalam
rumah kaca dan pengaruhnya terhadap produksi tanaman.
Dosen : Prof.Dr.Ir. S.M. Sitompul (Koordinator)
Dr.Ir. Moch. Dawam Maghfoer, MS.
Dr.Ir. Agung Nugroho, MS.
Dr.Ir. Nurul Aini, MS.
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PTB-6102

TEKNOLOGI AGRONOMI LANJUTAN

3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang teknologi sistem produksi tanaman dengan
memberdayakan lingkungan tumbuh tanaman, baik faktor abiotik maupun biotik, serta
penggalian potensi tanaman, dalam upaya meningkatkan produksi tanaman yang
berdampak negatif rendah terhadap lingkungan ; pengembangan sistem pertanian
komersial dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya setempat serta membahas
masalah dan peluang pertanian pada berbagai kawasan.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno.(Koordinator)
Prof. Dr. Ir. Husni Thamrin Sebayang, MS
Dr. Ir. Agus Suryanto, MS.
Dr. Ir. Titin Sumarni, MS
PTB-6103

TEKNOLOGI HORTIKULTURA LANJUTAN

3 SKS

Kalau dalam kuliah S1 diajarkan teknologi produksi hortikultura (buah, sayur,
tanaman hias, tanaman obat) maka di S2 diajarkan bagaimana meningkatkan kualitas.
Kualitas pada komoditi hortikultura meliputi rasa, aroma, warna, corak, ukuran, bentuk,
kandungan nutrisi, keseragaman, lama pajang (fase life) dan bobot. Mahasiswa akan
mengetahui faktor internal (kimia, fisiologi) dan eksternal (budidaya, lingkungan), yang
berpengaruh terhadap kualitas tersebut. Teknologi untuk memperbaikinya melalui
pemuliaan konvensional, pemuliaan non konvensional, teknologi budidaya serta
modifikasi lingkungan.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Tatik Wardiyati, MS.(Koordinator)
Dr. Ir. Lilik Setyobudi, MS.
Dr. Ir. Mudji Santoso, MS.
Dr. Ir. Lily Agustina, MS.
PTB-6104
GENETIKA SEL
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik sel
(struktur dan komponen sel), struktur dan organisasi bahan genetic, fungsi materi
genetic, karakteristik dan fungsi kromosom, perubahan struktur dan jumlah kromosom
serta konsekuensinya, perilaku kromosom pada saat transmisi somatic dan generatif
tanaman, analisa genom, dosis gen, FISH (fluorescence in situ hybridization).
Dosen : Dr. Ir. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc. (Koordinator)
Ir. Lita Soetopo, Ph.D.
Dr. Ir. Andy Soegianto, CESA
PTB-6105
GENETIKA KUANTITATIF
3 SKS
Populasi random mating, frekuensi gen dan genotip, perubahan frekuensi gen,
deskripsi karakter kuantitatif, komponen kuantitatif, analisis heritabilitas dan respon
seleksi, pendugaan komponen ragam genetic, daya gabung umum & khusus, interaksi
genotipa x lingkungan, stabilitas, indeks seleksi, analisis silang puncak.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MS. (Koordinator)
Prof. Dr. Ir. Nur Basuki, MS.
Dr. Ir. Damanhuri, MS
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PTB-6106
TEKNIK PENGENDALIAN GULMA
3 SKS
Tujuan dari Mata kuliah Kuliah Teknik Pengendalian Gulma ini diharapkan
mahasiswa dapat memahami identifikasi dan biologi serta ekologi gulma, sehingga
mahasiswa dapat memahami dan menganalisis persaingan gulma dengan tanaman
misalnya faktor-faktor luar (abiotik) maupun biotik yang berpengaruh pada kompetisi
gulma terhadap tanaman, kemudian mahasiswa dapat merencanakan atau
melaksanankan serta menentukan metoda dan manajemen pengendalian gulma.
Akhirnya mahasiswa dapat mengevaluasi hasil pengendalian gulma terhadap hasil
tanaman yang dibudidayakan.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Husni Sembayang, MS (Koordinator)
Dr. Ir. Agung Nugroho, MS.
Dr.Ir. Titin Sumarni, MS.
PTB-6107
SISTEM PERTANIAN BERLANJUT
3 SKS
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengkaji pemahaman pertanian
berlanjut dan dampak luas terhadap penyediaan pangan dan kelestarian lingkungan.
Pokok bahasan meliputi: Pendahuluan (Latar belakang, filosofi, definisi, holistik
dan indikator berlanjut); Macam pertanian berlanjut dan contohnya; Pengelolaan lahan
produksi secara mandiri dan berlanjuti: Integrated nutrition management, tillage,
Integrated Crop Pest Management di lahan kering dan beririgasi, Integrated Land
Production; Rotasi tanam, pola tanam, companion planting secara berlanjut; Manfaat
bahan organik berlanjut, pertanian organik, sistem pertanian organik, pupuk organik,
pangan organik; Produks tanaman serealia, sayuran, buah-buahan, dan perkebunan
berlanjut.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno
Dr. Ir. Lily Agustina, MS. (Koordinator)
Dr. Ir. Sudiarso, MS.
Dr. Ir. Agus Suryanto, MS.
PTB-6108
ORCHIDOLOGY
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip
agroteknologi komoditi anggrek. Pokok bahasan meliputi: Prinsip produksi anggrek
sebagai komoditi komersial dan seni, budidaya anggrek untuk bunga pot dan bunga
potong, seleksi, pemuliaan dan pembibitan anggrek. Penanganan dan pemasaran
anggrek, cara penilaian kualitas, evaluasi klon, spesies dan hybrid, karantina,
perlindungan spesies dan paten.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Tatik Wardiyati, MS. (Koordinator)
Ir. Lita Soetopo, Ph.D.
PTB-6201

BIOTEKNOLOGI TANAMAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep penerapan
bioteknologi bagi pembangunan pertanian.
Pokok bahasan meliputi: Pengenalan bioteknologi dan kultur jaringan:
pengertian, sejarah, macam dan manfaat bagi pengembangan pertanian. Kultur embrio
dan hibridisasi luas dan teori yang mendasari, manfaat dalam pemuliaan dan
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perbanyakan tanaman. Kultur puncak sebagai teknik perbanyakan mikro, teori, aplikasi
dan teknik. Kultur kalus dan sel: manfaat dan hasil yang didapat, bibit buatan (sintetis).
Kultur meristem: struktur jaringan tunas, manfaat kultur meristem dan mengeliminir
virus. Kulturanther dan ovary: kegunaan dalam mendapatkan tanaman/sel haploid.
Produksi metabolit sekunder: peran dalam dunia farmasi dan pertanian pada umumnya.
Penyimpanan tanaman secara in vitro: dalam suhu biasa maupun dalam suhu tidak biasa,
suhu rendah dan beku (cryopreservation). Rekayasa genetika untuk perbaikan kualitas
ketahanan tanaman. Isolasi DNA. Enzim restirksi: macam dan cara kerja. Pemotongan
dan penyambungan DNA. Teknik trasfeksi gen. Pemetaan gen: fungsi dan teknik.
Aplikasi teknologi DNA rekombinan.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Tatik Wardiyati, MS.
Dr.Ir. Arifin Noor Sugiharto, MSc. (Koordinator)
Ir. Lita Soetopo, Ph.D.
PTB-6202
REKAYASA GENETIKA TANAMAN
SKS
Peran teknologi gen dalam perbaikan sifat tanaman, Modifikasi genetic tanaman,
Gen kloning dan identifikasi, Teknologi transfer gen, Rekayasa genetic tanaman toleran
herbisida, kemampuan fiksasi nitrogen, Rekayasa genetic tanaman untuk produksi dan
kualitas hasil.
Dosen : Dr. Ir. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc. (Koordinator)
Dr. Ir. Andy Soegianto, CESA
Prof. Dr. Ir. Nur Basuki.
PTB-6203
PEMULIAAN TANAMAN LANJUTAN
3 SKS
Konsep dan terminologi, Metoda seleksi dan Pemuliaan tanaman, Manipulasi
system genetic tanaman : system self & cross incompatibility, male sterility, apomixes,
andro & parthenogenesis, Hibridisasi inter & intraspecific, MAS (marker-assisted
selection), Seleksi gametophytic & sporophytic, Strategi dan teknik pemanfaatan kerabat
liar untuk perbaikan sifat tanaman, Pemanfaatan indigenous spesies.
Dosen : Ir. Lita Soetopo, Ph.D. (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. Kuswanto, MS
Dr. Ir. Andy Soegianto, CESA
PTB-6204
MODELING TANAMAN
2 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep model
simulasi pertumbuhan dan produksi tanaman pada berbagai kondisi ekosistem. Pokok
bahasan meliputi: Studi tentang konstruksi model dinamik menggunakan program
computer dalam menstimulasikan tingkah laku system tanaman, khususnya dalam aspek
pertumbuhan berdasarkan komponen dan proses penyusunannya sebagai suatu kesatuan.
Pengenalan berbagai model dengan tekanan pada model dinamik yang kemudian diikuti
dengan uraian tentang langkah-langkah pembuatan model (pengenalan system,
spesifikasi masalah dinamik, konstruksi diagram stok dan aliran, pembuatan arus balik
diagram dan estimasi harga parameter). Simulasi pertumbuhan yang memberikan
produksi potensi yaitu pertumbuhan yang tidak dibatasi oleh faktor air dan nutrisi
tanaman, sedang hama dan penyakit tidak dipertimbangkan.
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Dosen : Prof. Dr. Ir. S.M. Sitompul (Koordinator)
Dr. Ir. Mudji Santoso, MS.
Dr. Ir. Setyono Yudo Tyasmoro, MS.
PTB-6205
PRODUK ALAMI TANAMAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan proses produksi
komoditas penghasil senyawa skunder. Pokok bahasan meliputi: Macam senyawa
sekunder yang dihasilkan tanaman, manfaat, tempat diproduksi dan prinsip metabolism
bagaimana teknik memproduksi suatu komoditi penghasil senyawa sekunder, misalnya
minyak esensial, zat pewarna, obat-obatan.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Tatik Wardiyati, MS. (Koordinator)
Dr. Dra. Rurini Retnowati, MS.
PTB-6206
POLA TANAM LANJUTAN
3 SKS
Gambaran umum Farming System di Indonesia, Pembentukan pola tanam akibat
aspek fisik dan non fisik, Pola tanam monokultur, Pola tanam intercropping, Diversitas
dan stabilitas pada pola tanam monokultur dan intercropping, Berbagai bentuk, manfaat
dan fungsi pola tanam intercropping, Pertanian Indonesia masa depan dan Revitalisasi
Pertanian, Kesesuaian pola tanam dalam penyediaan pangan dalam kerangka pertanian
Indonesia masa depan dan isu global.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno
Dr. Ir. Agus Suryanto, MS. (Koordinator)
PTB-6207
PENGEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN
3 SKS
Perpektif pembangunan pertanian Indonesia dalam isu pertanian global,
Ketersediaan dan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Indonesia,
Teknologi produksi pertanian yang meliputi sumberdaya benih dan teknologi sarana
produksi, Pengelolaan faktor lingkungan biotik dan abiotik ideal bagi peningkatan
produksi, Pendekatan teknologi buatan dalam upaya mendapatkan faktor lingkungan
ideal, Teknologi sistem pertanian berlanjut, Pengembangan produksi tanaman berkaitan
dengan potensi pasar dan pemasaran.
Dosen : Dr. Ir. Agus Suryanto, MS (Koordinator)
Dr. Ir. Roedy Sulistiono, MS.
Dr. Ir. Agung Nugroho, MS.
Dr. Ir. Nurul Aini, MS
PTB-6208
PENGELOLAAN ENERGI PERTANIAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar
dari produksi biofuel/bioebergi. Aspek agronomi dan fisiologi dari tanaman menghasil
bioenergi. Macam-macam biofuel dari biomasa, starch-based ethanol, cellulosic-based
ethanol, oilseed ethanol, algae. Enersi balance dan analisis life-cycle produksi biofuel.
Nilai tambah dari prosessing residu biofuel dan produk samping (environment and
sustainability). Legal, policy dan social issues.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno
Dr. Ir. Eko Widaryanto, MS. (Koordinator)
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PTH-6101
EKOLOGI SERANGGA
2 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan posisi serangga
dalam rantai makanan dan fungsinya dalam perekonomian sumberdaya pertanian, serta
dapat menjelaskan pola populasi serangga dalam batasan ruang dan waktu.
Pokok bahasan meliputi: Peranan seranggal dalam perekonomian pertanian dan
peranan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Diversitas dan kepadatan
populasi serangga dalam tatanan komonitas, populasi dan species. Interaksi serangga
dengan lingkungan biotik maupun abiotiknya dan dinamika populasinya. Konsep
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) atau Integrated Pest Management (IPM) dan
Integrated Crop Production (ICP). Metodologi dan model untuk memahami ekologi
serangga dalam berbagai ekosistem pertanian
Dosen : Dr.Ir. Toto Himawan, SU. (Koordinator)
Dr.Ir. Bambang Tri Rahardjo, SU.
PTH-6102
EPIDEMIOLOGI KUANTITATIF
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep
teori epidemiologi kuantitatif secara kontekstual.
Pokok bahasan meliputi: Proses epidemi penyakit di alam dan mengetahui cara
menghitung atau mengukur proses tersebut secara kuantitatif berdasarkan waktu
berjalan.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Ika Rochdjatun S. (Koordinator)
Dr.Ir. Syamsuddin Djauhari, MS.
PTH-6103

PEMANFAATAN JAMUR
DALAM BIDANG PERTANIAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pemanfaatan sumberdaya jamur dalam bidang pertanian.
Pokok bahasan meliputi: Pengertian mikologi sebagai dasar dan terapan,
kegunaan jamur bagi manusia dan lingkungan. Klasifikasi dan identifikasi, cara
penanganan jamur dari isolasi sampai kepembiakan. Sifat-sifat jamur, jamur parasit,
saprofit dan jamur berguna lainnya termasuk edible mushromm. Penyebaran dan
perbanyakan jamur serta cara bertahannya di alam, peranan enzim jamur, jamur tanah,
jamur filosfer dan sebagainya.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Ika Rochdjatun S. (Koordinator)
Dr.Ir. Syamsuddin Djauhari, MS.
PTH-6104
VIROLOGI LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dengan ladasan
teoritis yang memadai tentang mekanisme infeksi dan sintesa virus terhadap inang.
Pokok bahasan meliputi: Beberapa dfinisi dan penjelasan tentang aspek-aspek
dalam virology. Pengertian virus tumbuhan secara khusus, perbedaan-perbedaan dengan
virus umumnya dan pathogen lain. Struktur, komposisi senyawa virus sebagai wujud
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atau partikel sub-mikrokopis. Deteksi dan diagnosis virus pada beberapa tanaman
penting berdasarkan sifat-sifat virus, baik sifat kimia dan fisik. Mekanisme infeksi dan
sintesa virus terhadap inang serta mempelajari beberapa factor yang terpengaruh
terhadap keberhasilan infeksi virus dan infektivitasnya. Variabilitas, inaktivasi,
hubungan virus, inang, vector dan lingkungannya.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Siti Rasminah Ch.Sy. (Koordinator)
Prof.Dr.Ir. Tutung Hadi Astono, MS.
PTH-6105
BAKTERIOLOGI LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan secara
komprehensif patogenesis yang berhubungan dengan bakteri.
Pokok bahasan meliputi: Taksonomi, fisiologi, genetik, serologi dan patogenesis
yang berhubungan dengan bakteri yang merugikan maupun yang menguntungkan.
Demonstrasi tentang diagnosis, isolasi dan identifikasi bakteri penyebab penyakit.
Dosen : Prof.Dr.Ir. A. Latief Abadi, MS. (Koordinator)
Luqman Qurrata Aini, SP, MP, PhD.
PTH-6106
PENGENDALIAN HAYATI
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pengendalian hayati HPT pada berbagai kondisi ekosistem.
Pokok bahasan meliputi: Pengertian pengendalian hayati: (1) ruang lingkup
pengendalian hayati, (2) perkembangan sejarah pengendalian hayati, konsep
pengendalian hayati, sifat-sifat biologi imago serangga entomo-entomofogus, penelitian
serangga entomofogus dan inangnya, nutrisi bagi serangga entomofogus dan manipulasi
serangga entomofogus, modifikasi lingkungan dalam pengendalian hayati, peranan
mikroba dalam pengendalian jasad pengganggu (pest management)
Dosen : Prof.Dr.Ir. Ika Rochdjatun S. (Koordinator)
Dr.Ir. Sri Karindah, Ms
PTH-6201
FISIOLOGI PENYAKIT TUMBUHAN
2 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
mekanisme ketahanan dalam konteks fisiologi penyakit.
Pokok bahasan meliputi: Perubahan-perubahan proses fisiologi dalkam tumbuhan yang
terinfeksi pathogen. Pembahasan mencakup peranan sekresi pathogen dalam
patogenesis. Perubahan-perubahan aktivitas fisiologi pada tumbuhan sakit: pengaruh
serangan patogen terhadap metabolisme tumbuhan (fotosintesis, respirasi, translokasi air
dan hara, transport metabolit), produksi senyawa kimia dalam tumbuhan sakit,
ketahanan tanaman, teori gen for gen, mekanisme ketahanan serta hubungan fisiologi
penyakit tumbuhan dengan pengendalian patogen.
Dosen : Prof.Dr.Ir. A. Latief Abadi, MS (Koordinator)
Dr.Ir. Syamsuddin Djauhari, MS.
PTH-6202
BIOTEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA
3 SKS
DAN PENYAKIT TANAMAN
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep penerapan
bioteknologi untuk pengendalian hama dan penyakit.
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Pokok bahasan meliputi: Penerapan bioteknologi dalam pengendalian hama dan
penyakit, rekayasa genetika untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme pengendali,
tanaman transgenik, resistensi dengan penataran “coat protein mediated resistance”,
teknik bioteknologi dan toksin “killer”
Dosen : Prof.Ir. Liliek Sulistyowati, Ph.D (Koordinator)
Prof.Dr.Ir. Siti Rasminah Ch.Sy.
PTH-6203

PENGELOLAAN HAMA DAN
3 SKS
PENYAKIT TANAMAN TERPADU
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep program
pengendalian terpadu HPT.
Pokok bahasan meliputi: Dasar ekologi Pengendalian Hama Terpadu yang menyangkut
pembahasan tentang dinamika populasi/epidemilogi OPT, ekosistem dan ciri khas
agroekosistem, serta dampak pengendalian terhadap ekosistem. Perakitan cara
pengendalian khas agroekosistem. Analisa ekosistem sebagai dasar pelaksanaan
pengendalian, Pengembangan program pengendalian hama terpadu. Studi kasus
pelaksanaan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Dosen : Prof.Dr.Ir. Ika Rochdjatun S. (Koordinator)
Dr.Ir. Gatot Mudjiono
Dr.Ir. Toto Himawan, SU.
PTH-6204

ANALISIS EKONOMI PENGENDALIAN
2 SKS
HAMA & PENYAKIT
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep analisis
ekonomi untuk mengendalikan nama penyakit tanaman.
Pokok bahasan meliputi: Konsekuensi ekonomi masalah hama dan penyakit. Indikator
kinerja kegiatan pengendalian hama penyakit terpadu (PHT/IPM). Kehilangan hasil dan
ambang kerusakan ekonomi. Padahal ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari
alokasi sumberdaya yang terbatas untuk kepuasan manusia, dan masalah pemilihan
prioritas yang berkenaan dengan masalah keterbatasan. Jadi ilmu ekonomi dapat menjadi
alat yang sangat berharga bagi peneliti, perencana program dan praktisi PHT.
Pertimbangan ekonomi sebagai salah satu elemen dasar dalam system evaluasi
pengendalian OPT. Analisis ekonomi dalam pengendalian hama penyakit, beberapa
contoh praktis.
Dosen : Dr.Ir. Gatot Mudjiono (Koordinator)
Dr.Ir. Toto Himawan, SU.
Dr.Ir. Bambang Tri Rahardjo, SU.
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PTH-6205

ANALISIS KETAHANAN TANAMAN TERHADAP 2 SKS
HAMA DAN PENYAKIT
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
implementasi program ketahanan genetik tanaman terhadap hama dan penyakit.
Pokok bahasan meliputi: Sifat hubungan timbal balik hama/penyakit tumbuhan
senyawa kimia yang terlibat dalam hubungan timbal balik hama/penyakit. Pengaruh
hama/penyakit tumbuhan terhadap tumbuhan/hama penyakit dan reaksi evolusi
keduanya. Pandangan evolusi hubungan timbal balik hama/penyakit tumbuhan. Strategi
pemanfaatan semiochemical; Peranan tanaman inang resisten dalam pest management;
Pengertian ketahanan genetik tanaman; Sumber ketahanan genetik tanaman; Tipe
ketahanan genetik tanaman; Interaksi tanaman; Implementasi program ketahanan genetik
tanaman hama dan penyakit.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Abdul Latief Abadi, MS.
Dr.Ir. Syamsuddin Djauhari, MS. (Koordinator)
Dr.Ir. Gatot Mudjiono
PTH-6206
FISOLOGI SERANGGA
2 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui tentang
hubungan antara struktur dan fungsi berbagai aktivitas pada tingkat organisme, organ,
dan sel ; homeostasis, hubungan dan koordinasi sistem dalam tubuh serangga dan
lingkungan ; sistem syaraf dan indera, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem
endokrin, sistem eksresi, sistem pernafasan, serta sistem otot.
Dosen : Dr.Ir. Toto Himawan, SU.
Dr.Ir. Retno Dyah Puspitorini, MS.
PTH-6207
TOKSIKOLOGI PESTISIDA
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami pestisida,
terutama toksikologi fungisida.
Pokok bahasan meliuputi: Klasifikasi insektisida dan mekanisme kerjanya,
metabolismenya dalam tubuh serangga serta resistensi serangga terhadap insektisida.
Klasifikasi fungisida dan mekanisme kerjanya serta resistensi jamur terhadap fungisida.
Kompatibilitas pestisida, reaksi pestisida dalam tanah, serta metode evaluasi toksikologi
pestisida. Acarisida, nematisida, dsb.
Dosen : Prof.Dr.Ir. A. Latief Abadi, MS. (Koordinator)
Dr.Ir. Toto Himawan, SU.
PTH-6208
HAMA DAN PENYAKIT PASCA PANEN
2 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
penanggulangan gangguan hama dan penyakit pascapanen.
Pokok bahasan meliputi: Gangguan pasca panen (buah, sayuran, biji-bijian) oleh
pathogen biotic dan abiotik, gejala, penyebab proses kerusakan, factor-faktor yang
mempengaruhi kerusakan, akibat dan dampak kerusakan terhadap mutu hasil,
mikotoksin, pathogen terbawa biji, mekanisme trasmisi lewat biji, uji kesehatan biji
(sampling dan teknik) penyimpanan biji dan cara penanggulangan.
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Dosen : Prof.Dr.Ir. Siti Rasminah Ch.Sy. (Koordinator)
Dr.Ir. Gatot Mudjiono
AGENDA RISET
1. Minat Manajemen Produksi Tanaman
• Teknologi Produksi Tanaman Berlanjut
• Teknologi Pembibitan
• Perbaikan Tanaman
2. Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
• Rekayasa Genetika Tanaman
• Genetika Sel
• Genetika Kuantitatif
• Pemuliaan Tanaman
3. Minat Perlindungan Tanaman
• Biologi Molekuler Hama dan Penyakit Tanaman
• Epidemiologi Penyakit Tanaman
• Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian
• Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu
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PROGRAM MAGISTER
PENGELOLAAN TANAH DAN AIR
(MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN)
Visi
Pada tahun 2025 menjadi program magister yang berstandar internasional dan
unggul sebagi pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK, dan menjadi
pusat informasi manajemen sumberdaya lahan dalam rangka meningkatkan potensi dan
mengatasi masalah sumberdaya lahan untuk pembangunan wilayah.
Misi
(1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, efektif, efisiensi dan tepat
waktu, dalam lingkup manajemen sumberdaya lahan.
(2) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian tentang manajemen sumberdaya lahan yang
relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Tujuan
(1) Menyiapkan Magister yang menguasai IPTEK manajemen sumberdaya lahan: serta
mempunyai kepekaan tinggi terhadap permasalahan degradasi lahan dan lingkungan
yang dihadapi oleh masyarakat.
(2) Mengatasi kerusakan lahan yang mengakibatkan terjadinya : banjir, longsor,
kekeringan, kerusakan hutan dan degradasi lahan.
(3) Memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam manajemen
sumberdaya lahan.
Kompetensi Utama
(1) Mampu menerapkan Ilmu-ilmu Kebumian untuk pengambilan keputusan manajemen
sumberdaya lahan
(2) Menguasai konsep manajemen (inventarisasi, analisis, perancangan, penerapan,
monitoring dan evaluasi) sumberdaya lahan khususnya lahan-lahan bermasalah
(lahan kritis, lahan tercemar, lahan bekas tambang, lahan longsor, lahan salin).
(3) Menguasai Teknologi rehabilitasi (agroforestri, (bio) remediasi, , konservasi tanah
dan air, reklamasi lahan) lahan-lahan bermasalah.
(4) Menguasai dan mengoperasikan alat-alat pendukung yang relevan dengan
manajemen sumberdaya lahan (GIS, Computer Modelling, Remote sensing, Teknik
dan Teknologi Instrumentasi, Teknik RRA/PRA, RHA (Rapid Hydrology
Appraisal), RACSA (Rapid Carbon Stock Appraisal), RABA (Rapid
Agrobiodiversity Appraisal)).
Kompetensi Pendukung
(1) Menguasai perkembangan teknologi informasi manajemen sumberdaya lahan.
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(2) Mampu mengimplementasikan prinsip sains dalam kehidupan bermasyarakat.
(3) Mampu mengkomunikasikan gagasan kepada masyarakat secara efektif.
Kompetensi Lainnya
(1) Mampu menulis dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
(2) Mampu menggunakan komputer.
(3) Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
KURIKULUM
Struktur kurikulum yang ditawarkan meliputi :
Mata kuliah wajib program
Mata kuliah wajib minat
Mata kuliah pilihan
Tesis
Jumlah

9 sks
6 – 12 sks
9 – 17 sks
12sks
36 – 50 sks

Mata Kuliah dan Beban Studinya masing-masing adalah sebagai berikut:
Mata Kuliah Wajib Program
No.

Kode

1

PTT6101

2

PTT6102

3

PTT6103

4
5

PTT6104
UBU6006

Mata Kuliah
Karakteristik dan Potensi Sumberdaya
Lahan
Teknik Konservasi dan Remediasi Lahan
Manajemen Agroforestri dan Teknik
Rehabilitasi Lahan
Manajemen Kesuburan Tanah
Tesis

sks

Smt

3

I

3

I

3

I

3
8

I
III/IV

Mata Kuliah Pilihan
No.
1
1
2

Kode
PTT6203
PTT6201
PTT6202

Mata Kuliah
Teknologi Pupuk Organik dan Hayati
Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Lahan
Manajemen Kesehatan DAS

4

PTT6204

5

PTT6205

6
7

PTT6206
PTT6207

Teknik Uji Cepat Tanah dan Tanaman
Manajemen Sumberdaya Lahan dan
Pengembangan Wilayah
Modeling Sistem Sumberdaya Lahan
Sistem Informasi Sumberdaya Lahan
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Smt
I
II
II

3

II
II

2
3
3

II
II
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8
9
10
11
12
13
14

PTT6208
PTT6209
PTT6210
PTT6211
PTT62112
PTT6213
PTT6214

Perencanaan dan Pengembangan DAS
Aplikasi Modelling Computer
Etnobiologi dan Konservasi Lingkungan
Sistim Pertanian Berkelanjutan
Kelembagaan Sosial Manajemen Lahan
Evaluasi Proyek Manajemen Lahan
Ekonomi Sumberdaya Lahan

3
2
2
2
2
2
3

II
II
II
II
II
II
II

Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan sejak berdiri telah bekerjasama
dengan berbagai instansi terkait, antara lain : Balai Penelitian Tanaman Kacangkacangan Departemen Pertanian, Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
Departemen Kehutanan, Balai Otorita Pengelola Kali Berantas (Jasa Tirta), Departemen
Pekerjaan Umum dan ICRAF (International Centre Research for Agroforestry) Asia
Tenggara.

SILABUS MATA KULIAH
Mata kuliah Wajib
1. PTT-6101

KARAKTERISTIK DAN POTENSI
3 SKS
SUMBERDAYA LAHAN
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan
pengertian dan konsep sumberdaya lahan, tanah sebagai komponen utama dari
sumberdaya lahan, faktor-faktor pembentukan tanah (bahan induk, iklim, topografi,
organisme, waktu), Proses-proses pembentukan tanah (pelapukan kimia dan fisik,
pedogenesis, geogenesis, pembentukan tanah tropis, hubungan dengan sifat dan ciri
tanah), Morfologi dan klasifikasi tanah, horison genetik, horison penciri, sifat-sifat
penciri lain, kategori dalam sistem Taksonomi Tanah USDA, dan Pengenalan Sistem
Klasifikasi Tanah FAO /The World Reference Base for Soil Resources (WRB).Tanahtanah utama di Indonesia: sebaran, karakteristik, potensi dan kendala untuk berbagai
peruntukan.
Dosen : Prof.Dr.Ir. H. Moch. Munir, M.S. (Kordinator)
Dr.Ir. A. Mukri Prabowo, M.Sc.
Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, MSc.
PTT6102

TEKNIK KONSERVASI DAN REMEDIASI LAHAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat merencanakan program
pengelolaan dan konservasi tanah.
Pokok bahasan meliputi: Kerusakan tanah global, proses dan masalah kerusakan
tanah. Proses erosi dan faktor yang mempengaruhinya: erosivitas hujan, erodibilitas
tanah, dan tanaman. Klasifikasi kemampuan lahan. Perencanaan konservasi tanah secara
vegetatif dan mekanis. Pengukuran, modeling dan penelitian erosi berikut manfaatnya.
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Permasalahan, penyebaran dan pengelolaan tanah-tanah utama
Kebijaksanaan Pemerintah dalam Konservasi dan Pengelolaan Tanah.

di

Indonesia.

Dosen : Prof.Ir. Wani Hadi Utomo, Ph.D (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Zaenal Kusuma, SU
Ir. Bambang Siswanto, MS
PTT 6103

MANAJEMEN AGROFORESTRI DAN
3 SKS
TEKNIK REHABILITASI LAHAN
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat merancang konsep
pengembangan agroforestri di suatu wilayah.
Pokok bahasan meliputi: Macam-macam agroforestri (AF) yang ada di Indonesia. Alih
guna lahan dan permasalahannya pada tingkat lokal (kesuburan tanah), lansekap (C-stok,
biodiversitas dan fungsi DAS), Agroforestri sebagai salah satu alternatif sistem
pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Masalah biofisik dalam sistem AF. Interaksi
pohon-tanah-tanaman semusim (IPTT) sebagai kunci keberhasilan usaha AF.
Pengukuran IPTT di lapangan. Pendugaan IPTT dalam sistem AF menggunakan model
simulasi WaNuLCAS dan HYPAR. Pengetahuan petani lokal mengenai sistem
penggunaan lahan yang berkelanjutan. Analisis Sosial Ekonomi pada sistem AF.
Pengambilan keputusan pada tingkat petani dan Pengambil Keputusan publik.
Dosen : Prof.Ir. Kurniatun Hairiah, Ph.D (Kordinator)
Ir. Didik Suprayogo, M.Sc.Ph.D
Ir. Widianto, MSc.
PTT6104
MANAJEMEN KESUBURAN TANAH
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami dapat menjelaskan
kembali kaidah-kaidah pengelolaan kesuburan tanah, serta dapat melakukan analisis
permasalahan pengelolaan kesuburan tanah.
Pokok bahasan meliputi: Tenah sebagai faktor produksi tanaman, pengertian
kesuburan tanah potensial dan aktual. Perilaku sumber hara dalam tanah. Kerusakan
tanah, penyebab kerusakan, usaha menghindari dan memperbaikinya secara kimia dan
biologi. Usaha meningkatkan produksi tanaman dan mempertahankan kelestarian
lingkungan tanah. Penggunaan model-model sebagai alat bantu untuk memperbaiki
strategi pengelolaan tanah di daerah Tropika basah.
Dosen : Prof.Ir. Eko Handayanto, M.Sc., Ph.D (Kordinator)
Prof.Ir. Kurniatun Hairiah, Ph.D
Ir. Didik Suprayogo, M.Sc., Ph.D
PTT6201

INVENTARISASI DAN EVALUASI
3 SKS
SUMBERDAYA LAHAN
Pokok bahasan meliputi
pengertian, ruang lingkup, kegunaan, dan
pengembangan survei tanah dan evaluasi lahan dalam bidang pertanian dan dalam
manajemen sumberdaya lahan. Prinsip dan metodologi survei tanah berbagai skala,
Cara evaluasi lahan: langsung dan tidak langsung, keuntungan dan kelemahan, manfaat
evaluasi lahan. Berbagai pendekatan dalam Evaluasi Lahan; Klasifikasi kemampuan
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Lahan, Klasifikasi kesesuaian lahan FAO (tujuan, kaitan dengan perencanaan
penggunaan lahan, prinsip, intensitas dan pendekatan, konsep dasar: terminologi,
penggunaan lahan, karakteristik lahan, kualitas lahan, kriteria diagnostik, tipe
penggunaan lahan, persyaratan penggunaan lahan), prosedur dan penerapan evaluasi
lahan untuk tipe penggunaan lahan tertentu (Pertanian, Kehutanan, Perikanan),
Klasifikasi Kemampuan Kesuburan Tanah (FCC), Pendekatan parametrik dalam
evaluasi lahan, diskusi tentang penggunaan berbagai program komputer evaluasi lahan
yang ada.(LECS, ALES)
Dosen : Ir. Sunarto Ismunandar, MS (Kordinator)
Ir. Bambang Siwanto, MS
Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, MSc
PTT 6202

MANAJEMEN KESEHATAN DAS

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun Konsep
Pengelolaan DAS secara terpadu. Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai
kesatuan ekosistem dan pengelolaan. Konsep pengelolaan DAS secara terpadu. Analisis
kondisi biofisik, sosial-ekonomi dan kelembagaan serta infrastruktur dalam DAS.
Indentifikasi masalah, penyebab dan teknik penyusunan dokumen pengelolaan DAS
secara terpadu. Pengalaman pengembangan DAS dalam bidang sumberdaya air, tanah
dan vegetasi. Studi kasus pengelolaan DAS yang ada di Jawa Timur.
Dosen : Ir. Didik Suprayogo, M.Sc.Ph.D (Kordinator)
Ir. Widianto, MSc.
TEKNOLOGI PUPUK ORGANIK DAN HAYATI
3 SKS
PTT 6203
Pokok bahasan meliputi berbagai macam limbah yang berpotensi untuk
pembuatan pupuk organik, teknologi pengomposan, peningkatan kualitas pupuk organik,
penilaian kualitas pupuk organik
Berbagai macam mikro organisme yang diperlukan dalam pembuatan pupuk
hayati, sifat-sifat dan peranan mikroba sebagai komponen utama pupuk hayati, isolasi
mikroba dan pembuatan pupuk hayati, penyimpanan dan penerapan pupuk hayati,
tanaman inang spesifik dan non spesifik, pengujian pupuk hayati pada berbagai jenis
tanaman.
Praktikum dilakukan dalam rangka mengeksplorasi berbagai mikroba yang
berpotensi dalam pembuatan pupuk hayati; meliputi jenis jamur (Trichoderma dan
Mikoriza) dan bakteri penambat N dan sebagainya. Pemahaman terhadap hal-ikhwal
pupuk hayati diharapkan dapat menghasilkan pemikiran yang positif tentang pupuk
organic dan pupk hayati serta penerapan pupuk yang benar oleh para penggunanya.
Dosen : Dr. Ir. Budi Prastyo MP (Kordinator)
Prof.Ir. Eko Handayanto, M.Sc., Ph.D
PTT6204
TEKNIK UJI CEPAT TANAH DAN TANAMAN
3 SKS
Manajemen kesuburan tanah & produksi tanaman, prinsip dasar uji cepat,
teknik uji cepat: analisis tanah/tanaman di lapangan, pengenalan gejala simptomatik
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kelainan pertumbuhan, evaluasi cepat permasalahan lingkungan hidup tanaman; prinsipprinsip dasar pembuat tes-kit: reaksi kimia, reaksi warna, respon pertumbuhan.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Syekhfani, MS. (Kordinator)
Leny Sri Nopriani, SP.,MP.
PTT6205

MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan
kembali makna pengembangan wlayah berbasis sumberdaya lahan, sertra mampu
melakukan analisis permasalahan pengembangan wilayah pertanian.
Pokok bahasan meliputi: Makna dan pentingnya pengembangan wilayah dalam
pembangunan pertanian. Konsep-konsep dan pendekatan ekonomi-ekologi dalam
pengembangan wilayah basis pertanian. Sumberdaya wilayah: kualitas dan
karakteristiknya. Evaluasi lahan dan Pengembangan Wilayah. Landuse planning.
Agribisnis dan agroindustri dalam pengembangan wilayah. Beberapa teknik dan metode
perencanaan dalam pengembangan wilayah. Sistem Informasi Geografis dalam
pengembangan wilayah. Analisis dan simulasi sistem dalam pengembangan wilayah.
Agroforestry, Agrowisata dan Agropolitan. Beberapa model pengembangan wilayah.
SPAKU: Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan KIMBUN: Kawasa
Industri Masyarakat Perkebunan. KAPET: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Soemarno, M.S (Kordinator)
Ir. Bambang Siswanto, MS
Ir. Widianto, MSc.
PTT6206
MODELING SISTEM SUMBERDAYA LAHAN
3 SKS
Modelling sistem sumberdaya lahan dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa
dalam memahami berbagai konsep modelling, pendekatan dan penerapannya, demikian
pula metode untuk menentukan kesesuaian model tertentu pada pekerjaan tertentu.
Perkuliahan ini juga mencoba memfasilitasi kesempatan mahasiswa
untuk
mengkonstruksi model dengan beberapa platform modeling (khususnya Stella).
Modeling ekosistem tidak hanya ilmu ekologi dengan menggunakan beberapa
pendekatan model, tetapi mencoba untuk memanfaatkan modelling untuk aspek yang
lebih luas melalui model WaNuLCAS, GenRiver dan Fallow. Untuk itu kajian
perkuliahan ini meliputi: (a) pengantar konsep antara sistem dunia nyata dengan
modelling, filosofi modeling, tipe model dan struktur model; (b) pentingnya konsep
model (asumsi, equilibrium, skala, aliran informasi, stochasticity, kalibrasi, optimasi)
(c) evaluasi model terkait dengan validitas, limitasi, asumsi dan sensifivitas keluaran
model untuk ketidak pasitian input. (d) studi kasus model yang menyajikan keragaman
pendekatan modeling (fisik, emperis, statistik, teoritis, hybrid) dan juga berbagai macam
disiplin dimana model biasanya digunakan (gangguan dan suksesi hutan, pertumbuhan
dan produksi tanaman, hidrologi, managemen lahan pertanian, agroforestri dan hutan).
(e) latihan mengkonstruksi dan mengimplementasikan model sederhana.
Dosen: Ir. Didik Suprayogo, M.Sc.Ph.D
Ir. Widianto, MSc.
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PTT6207
SISTEM INFORMASI SUMBERDAYA LAHAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep aplikasi
SIG dalam pengelolaan lahan pertanian di suatu wilayah.
Pokok bahasan meliputi: Konsep dasar sistem informasi dan pemanfaatannya
bagi ilmu pertanian dan dalam pengelolaan sumberdaya tanah dan air. Komponen utama
SIG yang mencakup pemasukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis data,
konsep data raster dan vektor, keluaran data. Konsep database hierarki, jalinan dan
relasional data raster dan vektor; overlapping integrasi data; analisis kualitas data.
Aplikasi SIG dalam pengelolaan sumberdaya lahan pertanian.
Dosen : Dr. Ir. Sudarto, MS. (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, MSc.

AGENDA RISET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Manajemen lahan bermasalah karena kebakaran hutan dan alternatif solusinya
Manajemen lahan bermasalah karena bencana banjir dan longsor serta alternatif
solusinya
Masalah-masalah manajemen sumberdaya air, kekeringan akibat kemarau
panjang dan alternatif solusinya
Masalah degradasi lahan akibat erosi dan alternatif solusinya
Manajemen sumberdaya alam akibat perubahan alih fungsi lahan
Pemodelan penggunaan lahan dengan sistem informasi geografi (SIG)
Evaluasi lahan untuk komoditi yang sesuai dengan sistem informasi geografi
(SIG)
Pewilayahan komoditi sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan
Masalah biodiversitas dan keragaman hayati akibat perubahan alih fungsi lahan
hutan menjadi lahan usaha pertania dan lainnya.
Pengembangan uji cepat kebutuhan kesuburan lapangan
Pengembangan pemupukan melalui daun (foliar spraying)
Remediasi lahan bekas tambang
Aplikasi biochar dalam rehabilitasi lahan dan lingkunganb
Efisiensi sumberdaya air
Dampak pemanasan global terhadap pertaian dan hidrologi
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PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI (PMSOS)
Visi
Pada tahun 2025 menjadi program magister yang berstandar internasional dan
unggul di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial,
serta ikut berperan aktif dalam memecahkan berbagai masalah perubahan sosial,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Misi
(1) Menyelenggarakan program Magister Sosiologi yang berbasis teoritik dan empirik.
(2) Mengembangkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritik,
empirik, kontekstual, holistik dan tanggap terhadap tuntutan pembangunan
masyarakat.
(3) Merumuskan berbagai alternatif pendekatan sosiologis dalam proses pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan
(1) Menghasilkan Magister Sosiologi yang memiliki kemampuan untuk :
a.
a.
b.
c.

Memahami fenomena sosial yang terkait dengan permasalahan perubahan sosial
dan pembangunan di masyarakat.
Merumuskan berbagai alternatif pendekatan teoritik dan empirik dalam
menganalisis perubahan sosial dan pembangunan masyarakat.
Mengembangkan kompetensi profesionalnya dalam suatu organisasi profesi.
Menempuh pendidikan lanjutan jenjang S3 (Program Doktor)

(2) Menghasilkan publikasi ilmiah dari hasil-hasil penelitian tesis yang berkualitas dan
memiliki kompetensi dalam aspek akademik (teoritik) dan kebijakan pembangunan.
Kompetensi
Lulusan mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk:
(1) Menganalisis dan merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang sosial
kemasyarakatan
(2) Merencanakan model pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian
(3) Menganalisis hasil-hasil pembangunan manusia khususnya melalui pendidikan
non formal
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KURIKULUM
Mata kuliah wajib program
Mata kuliah wajib minat
Mata kuliah pilihan
Tesis
Jumlah

15 sks
9 sks
4 – 18 sks
8 sks
36 – 50 sks

SUSUNAN MATA KULIAH
Mata Kuliah Wajib Program Studi Sosiologi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kode
Mata Kuliah
PTP6101 Teori Sosiologi
PTP6102 Struktur dan Organisasi Sosial
PTP 6103 Teori-teori Komunikasi Untuk Penyuluhan
Pembangunan
PTP6104 Analisis Statistika Sosial
PTP6205 Metode Penelitian Sosial
UBU6006 Tesis

sks
3
3
3

Smt
I
I
I

3
3
8

I
II
III/IV

sks
3
3
3

Smt
I
II
II

sks
3
3
3

Smt
I
II
II

Mata Kuliah Wajib Minat Sosiologi Pedesaan
No.
Kode
Mata Kuliah
1 PTP6105 Perubahan Sosial
2 PTP6201 Sosiologi Pedesaan
3 PTP6202 Ekologi Pedesaan
Mata Kuliah Wajib Minat Sosiologi Pembangunan
No.
Kode
Mata Kuliah
1. PTP6106 Ekologi Manusia dan Pembangunan
2. PTP6203 Sosiologi Pembangunan
3. PTP6204 Stratifikasi Sosial

Mata Kuliah Wajib Minat Penyuluhan dan Komunikasi
Pembangunan Pertanian
No.
Kode
Mata Kuliah
1. PTP6107 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
2. PTP6206 Pemberdayaan dan Pembangunan
3. PTP6207 Pendidikan Orang Dewasa
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3
3
3

Smt
I
II
II
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Mata Kuliah Pilihan
No

Kode

Mata Kuliah

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22

PTP 6108
PTP 6109
PTP 6110
PTP 6111
PTP 6112
PTP 6113
PTP6114
PTP 6115
PTP 6116
PTP 6208
PTP 6209
PTP 6210
PTP 6211
PTP 6212
PTP 6213
PTP 6214
PTP 6215
PTP 6216
PTP 6217

Pembangunan Pertanian
Politik Pertanian
Analisis Migrasi dan Angkatan Kerja
Masyarakat dan Pranata Sosial
Reformasi Agraria
Prinsip-prinsip Penyuluhan Pembangunan
Kebijakan Pembangunan Pedesaan
Kelompok, Organisasi dan Kepemimpinan
Gender dan Pembangunan
Kependudukan
Sosiologi Gender
Studi Komparasi Penyuluhan
Perencanaan Sosial
Politik Pertanian
Teknik dan Media dan Komunikasi
Pembangunan Berkelanjutan
Strategis Komunikasi Pembangunan
Isu-isu Gender dan Pembangunan Masyarakat
Kolokium
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3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
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I
I
I
I
I
I
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I
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II
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SILABUS MATA KULIAH
Mata Kuliah Wajib Program Studi
PTP-6101
TEORI SOSIOLOGI
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan analisis teoritis
terhadap kasus-kasus fenomena sosial di masyarakat.
Pokok bahasan meliputi: Teori sosiologi yang relevan untuk mengkaji fenomena
sosial di masyarakat, antara lain : Teori Interaksionisme Simbolik, Etnometodologi,
Fenomenologi, Fungsionalisme Struktural dan Konflik. Teori struktur fungsional. Teori
struktur lanjutan. Teori konflik pendahuluan. Teori konflik lanjutan. Conflict
functionalism (cases). Sosiologi makro dan mikro. Teori interaksionalisme simbolik.
Fenomenologi. Etnometodologi. The micro social order, autonomy among social
theory. Sistematis and social theory, micro sociology and power. Duality of structure.
Implementasi garis besar teori tersebut dalam mengkaji kasus-kasus fenomena sosial di
masyarakat.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS. (Kordinator)
PTP-6102
STRUKTUR DAN ORGANISASI SOSIAL
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan analisis teoritis
terhadap masalah-masalah birokrasi dalam praktek sosial.
Pokok bahasan meliputi: Konsep dasar perilaku organisasi, analisis anatomi
organisasi, Asas-asas organisasi, Elemen-elemen organisasi , struktur dan proses-proses
dalam organisasi sosial. Organisasi sosial. Konsep nilai, sikap dan motivasi individu
dalam kelompok dan organisasi sosial, serta teori-teori tentang motivasi individu dalam
suatu organisisasi sosial. Refisiensi organisasi Konsep birokrasi (Max Weber),
keunggulan dan kelemahannya, Iklim organisasi, Motivasi dan birokrasi, serta masalah
birokrasi dalam praktek sosial. Pendekatan sistem organisasi; Kepemimpinan organisasi;
Sifat-sifat kepemimpinan organisasi sosial; Kekuasaan dan wewenang.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS. (Kordinator)

PTP 6103
TEORI-TEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN 3 SKS
Membahas teori-teori, azas dan prinsif dalam komunikasi pembangunan, modelmodel komunikasi pembangunan, perkembangan paradigma komu-nikasi pembangunan,
perancangan komunikasi pembangunan yang efektif, komunikasi pembangunan dan
berbagai inovasi, permasalahan komunikasi lintas budaya, komunikasi interpersonal,
komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi bisnis,
komunikasi massa serta permasalahan dan solusi komunikasi di kemas dalam bingkai
pembangunan dan model komunikasi pembangunan di berbagai negara.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS (Kordinator)
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Dr.Zulkarnain Nasution, MS
PTP-6104
ANALISIS STATISTIKA SOSIAL
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menyusun suatu konsep
analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian sosial tertentu.
Pokok bahasan meliputi: Pendahuluan, Konsep dasar statistik; Kaidah
pengambilan keputusan dalam uji statistika, hipotesis nol dan alternatif. Kesesuaian
skala pengukuran variabel dalam uji statistik parametrik dan non-parametrik.
Pendugaan berbagai variabel sosial dengan pengenalan metode kemungkinan
maksimum, teknik estimasi melalui pendugaan titik dan selang, analisis ragam-peragam.
Analisis parametrik difokuskan pada uji Korelasi, Regresi (baik linier sederhana maupun
berganda). Analisis non-parametrik antara lain : Uji beda, Uji Tanda, Mann-Whitney,
Jumlah Pangkat Bertanda Wilcoxon, Jumlah Pangkat Wilcoxon, Kruskal-Wallis,
Koefisien kontingensi, Khi Kuadrat, Korelasi Rank Spearman dan Rank Kendall.
Pengenalan Sidik lintas (path analysis) dan teknik sampling dalam penelitian sosial.
Analisis data kualitatif; Validitas dan Reliabilitas dalam penelitian kualitatif.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS. (Kordinator)
Ir. Hamid Hidayat, MS.
PTP-6105
PERUBAHAN SOSIAL
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis problematik
kasus-kasus perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia
Pokok bahasan meliputi: Sejarah dan tahap-tahap perubahan sosial. Hakekat dan
sifat-sifat perubahan sosial: Ontologi, epistemologi perubahan sosial. Teori sosiologi vs
fakta sosial: Pendalaman analisis sumber, proses dan dampak perubahan sosial.
Berbagai pendekatan dan teori perubahan sosial : Evolusi dan Revolusi, Keseimbangan,
Konflik, Rise and Fall Theory. Comte, Spencer dan Durkheim dalam perspektif
perubahan sosial. Review tentang perubahan sosial: Hubungan perubahan sosial,
modernisasi dan pembangunan. Proses perubahan sosial. Dampak perubahan sosial.
Kajian berbagai kasus perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia. Revolusi,
reformasi, desentralisasi dan konflik di Indonesia. Pandangan teori sosial modern dalam
konteks perubahan sosial.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, M.S. (Kordinator)
PTP-6105
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami teori kebijakan
pembangunan pedesaan, dan mampu menyusun konsep teoritis untuk menggerakkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.
Pokok bahasan meliputi:
Teori-teori pembangunan tentang pedesaan yang
dipadukan dengan pengenalan karakteristik serta permasalahan pembangunan pedesaan
di Indonesia. Penyusunan rencana pembangunan pedesaan berwawasan kemandirian
yang melibatkan keterpaduan lintas sektoral beserta teknik pendekatannya. Pengenalan
potensi desa yang perlu dikembangkan, pemahaman tentang fungsi dan peran lembaga
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sosial pedesaan serta peran pimpinan informal. Pemahaman tentang peluang kerja dan
berusaha, himpitan kemiskinan, serta strategi menggerakkan partisipasi masyarakat.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS. (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS.
PTP-6106
EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan kembali
konsep dasar ekologi manusia dan keterkaitannya dengan pembangunan; serta mampu
menyusun konsep teoritis model pembangunan pedesaan dari perspektif ekologi manusia
Pokok bahasan meliputi:
Pendahuluan.
Keterkaitan
antara
Ekologi,
Sosiologi, Ekologi Manusia dan Pembangunan serta ruang lingkup dan pendekatan
Ekologi Manusia (ED, EP, EB). Konsep-konsep dasar Ekologi Manusia : ekosistem
(sistem, sistem biofisik, sistem sosial), energi (hukum termodinamika I dan II), materi,
informasi, habitat, relung, adaptasi, seleksi, homestasis, equilibrium, steady state. Teoriteori/pendekatan Interaksi manusia-habitat sebelum tahun 1960-an (Environmental
Determinism, Environmental Possibilism, Ekologi Budaya), dan teori-teori/pendekatan
ekologi manusia setelah tahun 1960-an (Pendekatan Ekosistem Tertutup, Pendekatan
Aktor, Pendekatan Sistem, Kontekstualisasi Progresif, dan lain-lain). Transisi Ekologi :
dari keseimbangan menuju ketidak seimbangan. Adaptasi ekologi sebagai pelaku dan
proses sosial dalam masyarakat sederhana, masyarakat semi terbuka dan masyarakat
terbuka. Proses siklus materi dan energi dalam pembangunan. Analisis beberapa
model/paradigma pembangunan (pertanian/pedesaan) dari perspektif ekologi manusia.
Analisis eco-development/sustainable (pembangunan berkelanjutan). Pendekatan
ekologi manusia dan pembangunan. Model-model pembangunan . Diskusi lingkungan
hidup. Diskusi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Diskusi ekologi manusia dan
pembangunan.
Dosen : Prof.Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS. (Kordinator)
Prof.Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS.
PTP-6107

PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
penyuluhan dan komunikasi pembangunan yang paling sesuai di Indonesia.
Pokok bahasan meliputi: Pendahuluan; difinisi, fungsi penyuluhan
dan
komunikasi pembangunan. Sejarah perkembangan penyuluhan
dan komunikasi
pembangunan, khususnya dalam kegiatan pemasyarakatan berbagai inovasi di beberapa
negara (suatu studi perbandingan).
Hubungan penyuluhan, komunikasi dan
pembangunan. Falsafah, Pengertian, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup penyuluhan
dan komunikasi pembangunan. Metode dan teknik penyuluhan dan komunikasi
pembangunan. Unsur-unsur komunikasi dan penyuluhan, proses adopsi dan difusi
inovasi. Kelembagaan penyuluhan. Inovasi dan persepsi; Adopsi inovasi, tinjauan kritis
tentang komunikasi pembangunan. Trend global dalam penyuluhan dan komunikasi
pertanian. Paradigma penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Kasus-kasus media,
kelembagaan dan personal dalam penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Evaluasi
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penyuluhan dan. Komunikasi pembangunan,. Manajemen penyuluhan dan komunikasi
pembangunan : mulai Perencanaan s/d Evaluasi. Kasus-kasus penyuluhan dan
komunikasi pembangunan di Indonesia maupun di manca negara.
Dosen : Prof.Dr. Ir. Sugiyanto, MS. (Kordinator)
Dr. Hamidah, MSi.
PTP-6108

PEMBANGUNAN PERTANIAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menelaah secara mendalam
kasus-kasus pembangunan pertanian di Indonesia.
Pokok bahasan meliputi: Teori ekonomi pembangunan dan teori pembangunan
pertanian. Peran pertanian dalam pembangunan ekonomi. Mengkaji model-model
pembangunan pertanian.
Transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan.
Transformasi struktural, transfer teknologi, faktor kelembagaan, masalah pertambahan
penduduk dan kesempatan kerja dalam pembangunan pertanian.
Tri Matra
pembangunan pertanian, investasi pertanian, pengeluaran publik bidang pertanian.
Berbagai kasus pembangunan pertanian di negara maju dan negara berkembang. Isu
pemerataan dan pengentasan kemiskinan.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Moch. Muslich Mustadjab, M.Sc. (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Budi Setiawan, MS
PTP-6109

POLITIK PERTANIAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat membahas secara
komprehensif penerapan politik pertanian di Indonesia.
Pokok bahasan meliputi: Tujuan dan target pembangunan pertanian, intervensi
pemerintah dalam pembangunan pertanian, trilogi pembangunan dalam bidang
pertanian, penerapan teori kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Eksternalitas
dalam pembangunan, kebijaksanaan harga, stok pangan, subsidi input, kredit dan
asuransi pertanian, penetapan kuota dan pajak ekspor, tarif perdagangan komoditas
pertanian, pengembangan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia dan pengeluaran
pemerintah di bidang pertanian, Evaluasi dampak perubahan kebijakan pertanian
(deregulasi), penerapan politik pertanian di negara-negara maju (Jepang, USA, MEE), di
negara kurang berkembang (India, Bangladesh) dan di negara ASEAN (Malaysia,
Thailand, Filipina dan Indonesia).
Dosen : Ir. Hesti Wijaya, Ph.D (Kordinator)
Dr.Ir. Safrial, MS.
PTP-6110

ANALISIS MIGRASI DAN ANGKATAN KERJA

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pengambilan keputusan tentang migrasi dengan menggunakan pendekatan
multidisipliner.
Pokok bahasan meliputi: Sosiologi dan migrasi. Model-model mobilitas
penduduk/migrasi di Indonesia. Membahas teori Mobilitas/Migrasi Tenaga Kerja (PushPull Theory, Sistem Approach, Expectency Model, Teori Migrasi Todaro dan lain-lain).
Analisis mobilitas penduduk/tenaga kerja (migrasi, urbanisasi, sirkulasi dan komutasi)
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dilihat dari faktor penyebab, proses dan dampaknya (positip maupun negatip) terhadap
individu dan rumah tangga, daerah asal (region of origin) dan daerah tujuan (region of
destination). Pendekatan-pendekatan multidisipliner (multidisciplinary approaches)
dalam pengambilan keputusan migrasi. Sebab-sebab migrasi; Konsep analisis migrasi;
Konsep analisis tenaga kerja dan sistem upah.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS. (Kordinator)
Prof. Dr. Salladien
PTP-6111

MASYARAKAT DAN PRANATA SOSIAL

2 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep pranata
sosial dalam rangka untuk lebih dapat memberdayakan dan menggerakkan potensi
masyarakat.
Pokok bahasan meliputi: konsep dasar pranata soaial, Pranata sosial sebagai
suatu sistem sosial; struktur dan karakteristik pranata sosial; proses pengembangan
pranata sosial; peran laten dan manifes berbagai pranata sosial, pranata dan elit lokal;
pranata sosial dan proses perubahan sosial.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS.
(Kordinator)
Prof.Dr. I. Nyoman Nurjaya, SH., MH.
PTP-6112

REFORMASI AGRARIA

2 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan secara
komprehensif dampak pembangunan ekonomi terhadap sengkete agraria struktural.
Pokok bahasan meliputi: Reformasi agraria era globalisasi yang meliputi Teori,
Refleksi serta pelaksanaannya memberi gambaran tentang tantangan yang dihadapi
dalam implementasi gagasan Land Reform bermanfaat dalam melihat masa depan
pembaharuan konsep agraria. Hak-hak masyarakat adat dalam Politik Hukum Agraria
memberi isyaraty tentang pentingnya jaminan terhadap eksistensi hak-hak ulayat dalam
pembaharuan arah politik dan Hukum Agraria Nasional. Pembaharuan Politik Hukum
Agraria Nasional di era globalisasi merupakan kajian yang memberi arahan untuk
menghindari penghancuran Populisme oleh dinamika paradigma baru pembangunan
kapitalisme.
Dosen : Ir. Hesti Wijaya, Ph.D. (Kordinator)
Dr.Ir,Safrial, MS
PTP 6113
PRINSIP-PRINSIP PENYULUHAN PEMBANGUNAN
2 SKS
Konsep, prinsip, teknik dan metode penyuluhan pembangunan; sistem dan
strategi penyuluhan pembangunan (pendekatan penyuluhan, pola penyuluhan,
pengembangan sumberdaya
manusia
penyuluh,
pengembangan
program
penyuluhan, pengembangan kelembagaan penyuluhan); pendekatan sistem (tipe
masyarakat, identifikasi karakter tokoh masyarakat, faktor pendukung/penghambat);
berbagai kasus penyelenggaraan penyuluhan di negara lain dan di Indonesia.
Dosen : Prof.Dr. Ir. Sugiyanto, MS.
Dr. Hamidah, MSi.
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6114
PTP 6115
KELOMPOK, ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN
3 SKS
Penerapan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dinamika kelompok, teori-teori
peranan dan kepemimpinan, ikatan kelompok, tekanan-tekanan kelompok, motivasi
pribadi, sasaran-sasaran kelompok, manajemen organisasi menuju pengorganisasian
program penyuluhan yang efektif, dan gerakan voluntir.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Sugiyanto, MS. (Kordinator)
Ir.Ismadi, MS

PTP-6201

SOSIOLOGI PEDESAAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menerapkan pendekatan
sosiologis dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan masyarakat pedesaan
Pokok bahasan meliputi:
Pengenalan kehidupan masyarakat pedesaan,
khususnya di Indonesia. Berbagai konsep sosiologi dan implementasinya pada
masyarakat pedesaan : Sistem sosial, Struktur sosial, Kelembagaan dan Organisasi
sosial, Interaksi dan Proses-proses sosial, Stratifikasi sosial, Mobilitas sosial, Perubahan
sosial dan kebudayaan.
Beberapa pendekatan sosiologis dalam pembangunan
masyarakat pedesaan.
Dosen : Prof.Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS (Kordinator).
Dr.Ir.Yayuk Yuliati, MS
PTP-6202
EKOLOGI PEDESAAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan analisis
terhadap permasalahan kasus-kasus pembangunan pertanian dari sudut pandang ekologi
pedesaan.
Pokok bahasan meliputi:
Ruang lingkup Ekologi Pedesaan. Konsep-konsep
dasar. Konsep-konsep dasar dan pendekatan. Konsep ekosistem, adaptasi, seleksi,
homeostatis, equilibrium dan steady state. Beberapa pendekatan dalam Ekologi
Pedesaan, yaitu : Framework ekologi pedesaan , Transisi ekologi , environmental
determinism, environmental possibilism, ekologi budaya (Steward and White), actor
base, sistem terbuka. Proses siklus materi dan energi dalam pembangunan pedesaan.
Masalah properties (productivity, stability, sustainability, equity and autonomy) dalam
ekologi pembangunan pertanian / pedesaan dan program-program kebijakan
pembangunan pertanian pedesaan.
Dosen : Prof.Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS (Kordinator)
Dr.Ir. Edi Susilo, MS.
PTP-6203

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pendekatan sosiologis untuk menjelaskan berbagai permasalahan pembangunan.

Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG

88

Pedoman Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA

Pokok bahasan meliputi: Beberapa pendekatan dalam sosiologi pembangunan.
Faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya yang terkait dengan pembangunan. Fenomena
sosial yang mendorong ekonomi masyarakat ke dalam struktur ekonomi nasional dan
internasional (dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern) serta proses
transformasi sosial yang menyertainya.
Hubungan antara proses-proses yang
dikonseptualkan dari sudut pandang teori modernisasi dan ketergantungan. Faktorfaktor sosio-budaya yang menghambat maupun mendorong proses-proses tersebut.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS. (Kordinator)
Dr.Ir.Yayuk Yuliati, MS
PTP-6204

STRATIFIKASI SOSIAL

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep teoritis
mengenai stratifikasi sosial dalam konteks pembangunan masyarakat.
Pokok bahasan meliputi: Tingkat-tingkat kelas sosial. Interaksi antar kelas sosial dapat
mendorong terjadinya konflik atau konsensus sehubungan dengan isue keadilan sosial.
Teori klasik maupun kontemporer tentang struktur kelas dibahas guna memberikan
pemahaman tentang kelas, status sosial, dan kekuasaan yang melekat kepadanya.
Beberapa prinsip stratifikasi sosial diuraikan guna memperoleh pengertian yang
mendalam tentang terjadinya fenomena distribusi “reward” yang tidak proporsional di
antara posisi-posisi sosial dalam masyarakat yang menjadi kendala pemerataan. Besar
kecilnya kekuasaan yang dimiliki serta hubungan antar status sosial memperjelas alasan
terjadinya perbedaan perlakuan hukum dan hak-hak politik. Perbedaan tingkah laku di
antara kelas sosial memberikan arahan pemahaman tentang sikap politik serta
kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat modern. Teori mobilitas sosial memberi
jawaban terhadap permasalahan penyebab dan konsekuensi yang menyertai terjadinya
peningkatan mobilitas sosial.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS. (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS.
PTP-6205

METODE PENELITIAN SOSIAL

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep rencana
penelitian sosial dengan menggunakan metode kualitatif.
Pokok bahasan meliputi: Analisis perumusan masalah serta pengkajian probability dan
non-probability sampling. Teori dan aplikasi pengukuran variabel. Desain kuesioner
untuk meminimalkan bias. Model-model dan observasi, teknik dan metode pengolahan
data dengan bantuan instrumen statistik inferensial. Riset Desain. Metode penelitian
kualitatif.
Dosen : Prof.Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS.
Prof.Dr.Ir.Sugiyanto, MS
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PTP-6206

PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian di Indonesia
Pokok bahasan meliputi: Arti penting konsep pemberdayaan (empowerment)
sebagai model alternatif pembangunan masyarakat. Gugus-gugus pikiran (teoretik dan
ideologis) yang melandasi munculnya konsep pemberdayaan dalam studi pembangunan,
hubungan negara dan masyarakat sipil, makna dan peran strategis pemberdayaan dalam
transformasi sosial (lokal, regional dan global), serta prespektif jender dalam strategi dan
kebijakan pembangunan. Konteks pembangunan yang berpusat pada masyarakat,
pengalaman empirik berbagai aspek pemberdayaan dalam pembangunan, khususnya di
Indonesia.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS. (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS
PTP 6207

PENDIDIKAN ORANG DEWASA

3 SKS

Penelaahan berbagai faktor yang berkaitan dengan sejarah perkembangan
pendidikan orang dewasa (andragogi), pengertian azas, prionsip dan teori mengapa
orang dewasa perlu belajar, belajar sambil bekerja, belajar seumur hidup dan belajar
untuk mencari nafkah, kelembagaan dan program pelatihan dan pendidikan orang
dewasa, pola partisifatif dan pendidikan orang dewasa, berbagai cara pendidikan orang
dewasa, kasus pendidikan orang deawasa di berbagai negara.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS. (Kordinator)
Ir. Edi Dwi Cahyono, MAgrSc
PTP-6208

KEPENDUDUKAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat membahas secara mendalam
beberapa kebijakan kependudukan di Indonesia yang sangat menonjol saat ini.
Pokok bahasan meliputi: Konsep-konsep dan teori kependudukan. Komposisi
dan struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pengukuran tingkat
pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta proyeksi jumlah penduduk. Tingkat
partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja.. Studi mortalitas dan fertilitas : konsep
dan pengukurannya. Analisis tabel kematian. Konsep mobilitas penduduk dan tenaga
kerja. Kebijakan-kebijakan kependudukan di Indonesia.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS.
Prof. Dr. Salladien
PTP-6209

SOSIOLOGI GENDER

2 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat membahas secara mendalam
kasus-kasus sosiologi dan peranan wanita yang terjadi pada kehidupan masyarakat baik
di perkotaan maupun di pedesaan
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Pokok bahasan meliputi: Kedudukan wanita dalam masyarakat. Teori-teori
sosial tentang sex dan gender. Peranan wanita dalam rumah tangga dan masyarakat.
Kasus-kasus penelitian tentang peranan wanita di masyarakat.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS. (Kordinator)
Ir. Hesti Wijaya, Ph.D.
15. PTP 6210
STUDI KOMPARASI PENYULUHAN
2 SKS
Pandangan-pandangan tentang modernisasi dan pembangunan; teori dan strategi
pembangunan dan komunikasi massa; pendekatan-pendekatan komunikasi dalam
pembangunan pedesaan; komunikasi untuk pembangunan pertanian; studi komparatif
tentang pendekatan-pendekatan pembangunan di Bangladesh, Korea Selatan, India dan
Republik Rakyat Cina; prioritas-prioritas penelitian dalam bidang komunikasi
pembangunan.
Dosen : Prof.Dr. Ir. Sugiyanto, MS. (Kordinator)
Dr. Hamidah, MSi.
PTP-6211

PERENCANAAN SOSIAL

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menganalisis secara
komprehensif aspek-aspek sosial dan ekonomi terjalin sangat erat pada setiap rencana
pembangunan.
Pokok bahasan meliputi: Perencanaan sosial yang menitik beratkan perlunya
pertimbangan aspek-aspek implikasi sosial dalam setiap perencanaan pembangunan
ekonomi yang mencakup unsur-unsur kebijakan sosial dan perubahan sosial. Proses
pemikiran yang mendasari konsep-konsep perencanaan sosial; paradigma yang
mendukung berbagai tipe perencanaan sosial. Faktor-faktor sosial yang sangat
mempengaruhi proses perencanaan.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dijadikan pokok bahasan terutama untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruhnya
dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Sugiyanto, MS (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS.
18. PTP 6217
KOLOKIUM
1 SKS
Ceramah, diskusi, seminar, panel diskusi tentang berbagai isu kontemporer di
bidang penyuluhan pembangunan oleh berbagai pakar, tokoh, pejabat, pemuka
masyarakat. Bertujuan memperluas wawasan dan memperdalam kesadaran mahasiswa
tentang keadaan dan pentingnya penyuluhan di berbagai bidang pembangunan, sehingga
dapat mengembangkan usulan penelitian yang berkualitas.
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AGENDA RISET
(1) Minat Sosiologi Pedesaan
a. Ekologi Pedesaan
b. Pembangunan Masyarakat Desa
c. Sosiologi Gender
d. Mobilitas Sosial di Pedesaan
e. Stratifikasi Sosial dan Kelembagaan di Pedesaan
(2)Minat Sosiologi Pembangunan
a. Ekologi Manusia dan Pembangunan
b. Gender dan Pembangunan
c. Perubahan Sosial dan Pembangunan
d. Pemberdayaan dan Pembangunan
e. Perencanaan Sosial dan Institusional Building
f. Perubahan Stratifikasi Sosial
g. Mobilitas Tenaga Kerja dan Pembangunan
h. Sosiologi, Pembangunan, Pariwisata
(3)Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian
a. Penyuluhan Pembangunan
b. Komunikasi Pembangunan
c. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat
d. Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan
e. Pendidikan Orang Dewasa
f. Monitoring dan Evaluasi Penyuluan dan Komunikasi Pembangunan
g. Manajemen Sumberdaya Manusia dan Pembangunan
h. Manajemen Pelatihan
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PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Visi
Pada tahun 2025 menjadi pusat pendidikan program doktor yang unggul, berstandar
internasional dan mampu berperan aktif dalam bidang ilmu pertanian dan lingkungan.
Misi
(1) Menyelenggarakan pendidikan doktor di bidang pertanian dan lingkungan melalui
proses pembelajaran yang berkualitas, efektif dan efisien.
(2) Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan lingkungan yang
bermanfaat bagi perkembangan IPTEK untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
(3) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bidang pertanian dan lingkungan
yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Tujuan
Tujuan penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Pertanian Program Pascasarjana
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya adalah menghasilkan lulusan yang
berkualifikasi doktor sebagai berikut:
(1) mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi baru dalam bidang
pertanian dan lingkungan melalui penelitian
(2) mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program
penelitian
(3) mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang
pertanian dan lingkungan
(4) menghasilkan penelitian di bidang pertanian dan lingkungan yang berkualitas
sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Kompetensi
Kompetensi Utama
(1) Memiliki kemampuan dalam memimpin, mengorganisasikan dan melaksanakan
penelitian untuk menemukan konsep-konsep baru dalam menangani masalahmasalah di bidang pertanian dan lingkungan termasuk aspek ekonomi dan sosiologi
(2) Memiliki kemampuan mengembangkan IPTEK dalam proses produksi tanaman
melalui kajian ekologi, fisiologi, pengelolaan dan perakitan keragaman genetik
dalam upaya meningkatkan produksi tanaman dan meningkatkan produktivitas
sumberdaya lahan, dan atau
(3) Memiliki kemampuan analisis dan perumusan kebijakan di bidang ekonomi
pertanian dan atau dalam bidang sosiologi pedesaan
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Kompetensi Pendukung
(1) Memiliki kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang
keahliannya
(2) Mampu mendeseminasi hasil penelitian dalam forum ilmiah internasional
(3) Mampu membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional
Kompetensi Lainnya
(1) Memiliki kemampuan menggunakan komputer dan/atau teknologi informasi
(2) Memiliki kepekaan dan kepeduilian terhadap lingkungan dan masyarakat

KURIKULUM DAN BEBAN STUDI
Kuliah (12 – 18 sks)
• Matakuliah Wajib PS
• Matakuliah Wajib Minat dan Pilihan
Disertasi (28 – 32 sks)
• Tugas khusus oleh Promotor
• Seminar
• Publikasi di Jurnal Ilmiah
• Penyusunan disertasi
Jumlah

3 sks
12 -18 sks

5 – 9 sks
3 sks
4 sks
16 sks
43 – 50 sks

SILABUS MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR
No

Kode

Mata Kuliah WAJIB

SKS

Smt

3

II

3
3
3
3

I
I
I
I

3
3
3
3

I
I
I
I

Program Studi
1

PTF 8006

Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian
Minat Agronomi dan Hortikultura

1
2
3
4

PTB 8101
PTB 8102
PTB 8103
PTB 8104

Ekofisiologi Lanjutan
Pengelolaan Agroekosistem
Fisiologi Tanaman Tercekam
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan

Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman
1
2
3
4

PTB 8105
PTB 8106
PTB 8107
PTB 8108

Genetika Molekuler
Pemuliaan Ketahanan Biotik & Abiotik
Pengelolaan Sumberdaya Genetik
Pemuliaan Tanaman In vitro
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Minat Hama dan Penyakit Tumbuhan
1
2
3

PTH 8101
PTH 8102
PTH 8103

4

PTH 8104

Epidemologi dan Pengendalian
Biodiversitas dan Dinamika Populasi
Teknik Penelitian Hama & Penyakit
Tumbuhan
Ekologi Populasi

3
3
3

I
I
I

3

I

3
3
3
3

I
I
I
I

3
3
3

I
I
I

3
3
3

I
I
I

Minat Manajemen Sumberdaya Lahan dan Lingkungan
1
2
3
4

PTT 8101
PTT 8102
PTT 8103
PTT 8104

Agrohidrologi Lanjutan
Reklamasi Lahan
Perencanaan Penggunaan Lahan
Perubahan Iklim & Mitigasi Bencana
Minat Ekonomi Pertanian

1
2
3

PTE 8101
PTE 8102
PTE 8103

Teori Ekonomi Makro lanjutan
Teori Ekonomi Mikro lanjutan
Ekonometrika Lanjutan

Minat Sosiologi Pedesaan
1
2
3

PTP 8101
PTP 8102
PTP 8103

Teori Sosiologi Lanjutan
Kebijakan Pembangunan Pedesaan
Perubahan Sosial Lanjutan

Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian
1
2
3

PTP 8104
PTP 8105
PTP 8106

Pemberdayaan dan Pembangunan Lanjutan
Komunikasi Pembangunan Lanjutan
Management Pelatihan Lanjutan

3
3
3

I
I
I

3
3
3

I
I
I

3

I

3
3
3
3

I
I
I
I

Minat Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
1
2
3

PSA 8102
PSA 8103
PTT 8104

4

PTT 8105

Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Sistem Ekologi Lingkungan
Perencanaan Lingkungan & Pengembangan
Wilayah
Dampak Lingkungan dan Analisisnya
Minat Lingkungan Pesisir dan Lautan

1
2
3
4

PIM 8101
PIM 8102
PIM 8103
PIM 8104

Ekologi dan Lingkungan Pesisir
Ekologi Laut
Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan lautan
Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan
Pesisir-Lautan
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Minat Teknologi Hasil Pertanian
1

TPH 8101

2
3
4

TPH 8102
TPH 8103
TPH 8104

Interaksi Komponen pada Pengolahan
Hasil Pertanian
Teknologi Fisik, Kimia dan Fisiologis
Enzimologi dan Bioteknologi Lanjut
Polisakarida dan Hidrokoloida

3

I

3
3
3

I
I
I

3
3
3
3

I
I
I
I

Minat Teknologi Industri Pertanian
1
2
3
4

TPI 8101
TPI 8102
TPI 8103
TPI 8104

Transformasi Proses
Pemodelan Sistem Agroindustri
Strategi Pembangunan Agroindustri
Sistem Transportasi Produk Pertanian dan
Agroindustri

Mata Kuliah Pilihan (Penunjang Disertasi)
No
Kode
Mata kuliah pilihan
Sks
Smt
Mata kuliah pilihan dapat diambil dari matakuliah Program Studi S2 atau S3 Minat
lain yang relevan dengan topik Disertasi

No
1.

Kode
UBU 8006

Kegiatan Akhir
Disertasi

Sks
28

Smt
IV-X

SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT AGRONOMI DAN HORTIKULTURA
PTB 8101

EKOFISIOLOGI LANJUTAN

3 SKS

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat melakukan analisis secara
akurat terhadap kasus-kasus problematik ekologi tanaman pada lahan-lahan pertanian di
Indonesia
Pokok bahasan meliputi: Sistem Ekofisiologi, subsistem lingkungan, subsistem
tanaman, proses-proses fisiologis. Ruang lingkup ekofisiologi. Ekofisiologi lahan
pertanian di Indonesia (lahan sawah, lahan kering, lahan pasang surut dan gambut).
Karakteristik dan kendala ekologi dalam pengusahaan lahan , Konsep sustainabilitas
ekonomi dan ekologi.
Dosen : Prof.Ir. Syukur Makmur Sitompul, Ph.D (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Jody Moenandir
Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
Dr.Ir. Mudji Santoso, MS.
.
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PTB 8102
PENGELOLAAN AGROEKOSISTEM
3 SKS
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat melakukan analisis
permasalahan lingkungan pertanian dan menyusun alternatif manipulasi anasir
lingkungan untuk menjawab masalah tersebut
Pokok bahasan meliputi: Kebijaksanaan lingkungan dan prinsip-prinsip dasar
dalam ekosistem. Konsep Ekologi untuk manipulasi dan perencanaan lingkungan
pertanian. Pendekatan dan metode dalam klasifikasi ekosistem dan aplikasi dalam
pengelolaan lingkungan pertanian.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Arifin MS (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Bambang Guritno
Prof.Dr.Ir. Nur Basuki
Dr.Ir. Agus Suryanto, MS.
PTB 8103
FISIOLOGI TANAMAN TERCEKAM
3 SKS
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep fisiologimolekuler dan pengendalian lingkungan untuk perbaikan tanaman
Pokok bahasan meliputi: Respon tanaman terhadap cekaman lingkungan yaitu
kekeringan, genangan, suhu tinggi, suhu rendah, keasaman, salinitas, radiasi, logam
berat . Fungsi tanaman sebagai remediasi dan filter hayati terhadap keracunan logam
berat maupun gas. Peran tanaman sebagai penambang logam mulia misalkan emas,
nikel, perak.
Respon tanaman terhadap cekaman ditinjau dari aspek morfologi, anatomi,
fisiologi dan genetik.
Dosen : Prof.Dr.Ir Tatik Wardiyati, MS. (Kordinator)
Dr.Ir.Nurul Aini, MS.
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M.Agr.Sc., Ph.D.
3 SKS
PTB 8104
PENGELOLAAN SUMBERDAYA LINGKUNGAN
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pengelolaan sumberdaya dan lingkungan pertanian untuk produksi tanaman.
Pokok bahasan meliputi: Pengelolaan planet bumi untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia secara berkelanjutan. Pengelolaan lahan, lautan, evolusi, kemanusiaan,
peradaban dan teknologi pengelolaan. Pengelolaan sumberdaya hayati, sumberdaya
alam, sumberdaya air, iklim. Pendekatan pengelolaan planet bumi dengan formulasi
analitik yang benar.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Husni Thamrin Sebayang, MS. (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Jody Moenandir
Dr.Ir. Sudiarso, MS.
SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT PEMULIAAN DAN BIOTEKNOLOGI TANAMAN
PTB 8105
GENETIKA MOLEKULER
3 SKS
Konsep dan terminology, Protein sebagai penentu fenotipa, DNA sebagai bahan
genetic : struktur, replikasi, transkripsi; tipe dan prosesing RNA, kode genetic dan
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sintesa protein (translansi), Kontrol ekspresi gen diferensiasi sel, mutasi gen,
Rekombinasi bakteri dan viral DNA, Onkogen.
Dosen : Dr.Ir. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc. (Kordinator)
Dr.Ir. Andy Sugianto, CESA.
Prof.Dr.Ir. Nur Basuki
PTB 8106
PEMULIAAN KETAHANAN BIOTIK DAN ABIOTIK
3 SKS
Konsep dan terminologi, Sumber ketahanan genetic, metoda skrining ketahanan
genetic, Evaluasi ketahanan genetic, Interaksi gen ketahanan-lingkungan, Metoda
pemuliaan (konvensional dan inkonvensional) ketahanan biotic, Metoda pemuliaan
(konvensional dan inkonvensional) ketahanan abiotic.
Dosen : Ir. Lita Soetopo, Ph.D. (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Kuswanto, MS.
Prof.Dr.Ir. Nur Basuki
PTB 8107
PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK
3 SKS
Konsep sumber daya genetic tanaman, Evaluasi dan pemanfaatan sumber daya
genetic, Teknik pengelolaan sumber daya genetic (konvensional dan inkonvensional),
Akses bankgen
Dosen : Prof.Dr.Ir. Kuswanto, MS. (Kordinator)
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M.Agr.Sc., Ph.D.
Dr.Ir. Damanhuri, MS.
PTB 8108
PEMULIAAN TANAMAN IN VITRO
3 SKS
Konsep dan terminology, Hibridisasi somatik, Fusi protoplast, Gymnogenesis dan
androgenesis, Induksi variasi somatic, Induksi mutasi, Seleksi in vitro.
Dosen : Dr.Ir. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc. (Kordinator)
Ir. Lita Soetopo, Ph.D.
Dr.Ir. Andy Sugianto, CESA.

SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN
PTH 8101
EPIDEMIOLOGI DAN PENGENDALIAN
3 SKS
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep-konsep
(teoritis) epidemiologis dalam konteks pengendalian gangguan
Pokok bahasan meliputi: Teori proses epidemiologi; inokulum dan epidemi;
geofitopatologi; penyebaran, monitoring dan modeling, analisis matematik,
pengendalian secara sanitasi, genetik dan fungisida, dispersal.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Ika Rochdjatun S. (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Abdul Latief Abadi, MS.
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PTH 8102
BIODIVERSITAS DAN DINAMIKA POPULASI
3 SKS
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
optimalisasi pemanfaatan biodiversitas dalam konteks pengendalian hayati.
Pokok bahasan meliputi: Pengertian tentang biodiversitas; peranan
agroekosistem, peranan biodiversitas alam terhadap dinamika populasi hama dan
penyakit tanaman; peranan biodiversitas dalam strategi pengendalian hayati; populasi,
dinamika populasi dan pemodelannya; keanekaragaman genetik, spesies, ekosistem;
Indikator dan variabel biodiversitas ekosistem; permasalahan biodiversitas ekosistem
pertanian, ekosistem pertanaman, ekosistem hutan.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Siti Rasminah Ch.Sy. (Kordinator)
Dr. Ir. Sri Karindah, MS.
PTH 8103

TEKNIK PENELITIAN HAMA DAN
3 SKS
PENYAKIT TUMBUHAN
Setelah mahasiswa mengikuti kuliah, maka mahasiswa diharapkan mampu
melakukan berbagai teknik penelitian di bidang hama maupun penyakit.
Pokok bahasan meliputi : mengenal sifat serangga/pathogen tanaman, teknik
perbanyakan (rearing) untuk serangga dan teknik pembiakan inokulum untuk berbagai
pathogen tanaman. Macam dan jenis media tumbuh bagi pathogen, teknik isolasi dan
inokulasi in vitro, pembuatan media selektif, teknik penghitungan tingkat serangan
hama/penyakit, teknik pembuatan pakan buatan serangga, pembuatan perangkap
serangga, teknik sampling, menghitung indek diversitas untuk serangga.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Ika Rochdjatun S.
Dr.Ir. Bambang Tri Rahardjo, SU.
PTH 8104
EKOLOGI POPULASI
3 SKS
Setelah mahasiswa mengikuti kuliah, maka mahasiswa mampu menjelaskan
pentingnya mempelajari ekologi populasi dalam kontek teknik dan strategi
pengendaliannya.
Pokok bahasan meliputi : potensi biotic setiap jenis serangga/arthropoda, berbagai faktor
lingkungan yang dapat bekerja dalam mengendalikan perkembangan populasi serangga
atau seringkali disebut sebagai hambatan lingkungan, neraca kehidupan (life table), laju
harapan hidup serangga/arthropoda, prediksi populasi dalam kurun waktu tertentu
Dosen : Dr.Ir. Gatot Mudjiono (Kordinator).
Dr.Ir. Retno Dyah Puspitorini, MS.
SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DAN
LINGKUNGAN
PTT 8101
AGROHIDROLOGI LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
pengelolaan lahan pertanian yang mempunyai masalah ketersediaan air .
Pokok bahasan meliputi: Siklus air di lahan pertanian dan analisis setiap
komponen neraca air di lahan pertanian. Hubungan sifat fisik tanah dengan penaksiran
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kuantitatif yang meliputi infiltrasi, perkolasi, drainase, aliran permukaan, bawah
permukaan, evaporasi, transpirasi dan simpanan lengas tanah. Pendalaman terhadap
hubungan neraca air dengan produksi tanaman untuk mendiagnosis permasalahan
ketersediaan air dalam rangka pengelolaan lahan pertanian bermasalah di wilayah hutan,
daerah aliran sungai, perkotaan dan pesisir pantai.
Dosen : Prof. Ir. Wani Hadi Utomo, Ph.D.
Dr. Ir. Sugeng Prijono, SU.
PTT 8102
REKLAMASI LAHAN
3 SKS
Degradasi lahan pertanian (alami, ulah manusia): fungsi lahan terganggu;
pertumbuhan dan produktivitas menurun, kualitas rendah dan kontinyuitas terhambat;
indikator: tanaman mengalami defisiensi, keracunan, malformasi; upaya perbaikan:
reklamasi (tingkat lanskap), amandemen/ ameliorasi (tingkat plot); metode: fisik, kimia,
biologi; manajemen kesuburan tanah berkelanjutan; pertanian organik (alami,
seimbang, daur-ulang, sehat, tidak tercemar); program: evaluasi rona awal, program
jangka pendek, menengah, panjang; monitoring, evaluasi.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Syekhfani, MS (Kordinator)
Ir Sri Rahayu Utami, MSc., Ph.D.
Prof. Ir. Eko Handayanto, Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Moch. Munir, MS
PTT 8103
PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN
3 SKS
Pengertian dan Konsep Perencanaan Penggunaan Lahan,
Faktor yang
mempengaruhi/ menentukan penggunaan lahan, aspek fisik penggunaan lahan dan
pengaruhnya terhadap lingkungan. Survei tanah dan evaluasi lahan sebagai dasar dalam
perencanaan penggunaan lahan, Permasalahan dalam Evaluasi Lahan : Karakteristik dan
Kualitas Lahan, Evaluasi Lahan Menggunakan Komputer, Metoda Zona Agro-ekologi
(Agro-Ecological Zones), Klasifikasi Penggunaan Lahan, Dasar-dasar Perencanaan
Penggunaan Lahan, Penggunaan Lahan menurut FAO, Integrasi perencanaan
penggunaan lahan ke dalam Sistem Perencanaan, Aspek-aspek spasial dalam
perencanaan penggunaan lahan, Tinjauan Perencanaan penggunaan lahan di berbagai
negara dan di Indonesia, Manajemen sumberdaya lahan: studi kasus menggunakan
teknik sistem informasi.
Dosen : Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, MSc, (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS
Dr. Ir. Sudarto, MS
PTT 8104
PERUBAHAN IKLIM DAN MITIGASI BENCANA
3 SKS
Dari perkuliahan ini diharapkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa
meningkat akan pentingnya pengelolaan lahan-lahan pertanian yang ramah lingkungan
yang dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang telah berubah dan sekaligus dapat
mengurangi (mitigasi) bencana alam (banjir, kebakaran dan longsor) yang terjadi akibat
adanya perubahan iklim.
Mahasiswa mampu mensintesis permasalahan produksi pertanian dan lingkungan
di berbagai tingkat kompleksitas (plot/lahan, bentang lahan, nasional, regional dan
global) serta mampu memberikan beberapa solusi alternatif untuk mengurangi dampak
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adanya bencana alam yang ditimbulkannya, melalui diskusi yang bersumber dari
berbagai literatur dan jurnal-jurnal ilmiah terkini yang berkenaan dengan pemanasan
global, penyebab dan dampaknya terhadap kehidupan dan lingkungan.
Bahan Kajian meliputi: (1)Pemanasan global, penyebab dan dampaknya terhadap
kehidupan; (2) Emisi gas rumah kaca (GRK) dari berbagai penggunaan lahan; (3) Kajian
terjadinya bencana alam (banjir, longsor dan kebakaran), penyebab dan mitigasi
dampaknya; (4) Biodiversitas tanaman dan perannya dalam mitigasi dampak bencana
alam; (5) Analisis kebijakan pemerintah dalam mitigasi bencana alam.
Dosen : Prof. Ir. Kurniatun Hairiah, Ph.D. (Kordinator),
Prof. Dr. Ir. Eko Handayanto, M.Sc
Ir. Didik Suprayogo, M.Sc., Ph.D.
SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT EKONOMI PERTANIAN
PTE 8101

TEORI EKONOMI-MAKRO LANJUTAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami dan dapat melakukan
analisis problematik ekonomi makro secara kontekstual dengan model-model empiris
makro-ekonomi.
Pokok bahasan meliputi Aliran-aliran dalam makro-ekonomi, Kesimbangan
internal dan eksternal. Kebijakan–kebijakan dalam makro-ekonomi, Variabel eksogenus
dan endogenus, Model klasik, teori siklus bisnis, siklus bisnis dan perspektif New
Keynesian, Aliran Keynesien versus Klasik, Golden Rule and steady state, Teori-teori
pertumbuhan, Balance growth, Endogenous growth, Policy implication of Endogenous
growth theory, New perpective of growth theory. Formulasi problematik dan solusinya
dengan model- model empiris makroekonomi.
Dosen : Prof. Dra. S.M. Kiptiyah, M.Sc. (Kordinator)
Prof. Ir. M. Iksan Semaoen, M.Sc., Ph.D.
PTE 8102
TEORI EKONOMI-MIKRO LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami dan dapat melakukan
analisis problematik riil ekonomi kikro dalam konteks pertanian.
Pokok bahasan meliputi Prinsip optimisasi, Teori konsumen: hubungan
preferensi, fungsi utilitas, problem konsumen, fungsi pengeluaran dan utilitas tak
langsung, properties permintaan konsumen , dualitas dalam teori konsumen, ketidakpastian. Theory of Firm : Produksi, biaya, dualitas dalam produksi, profit maksimisasi,
fungsi profit. Keseimbangan ekonomi parsial : kompetisi sempurna, dan tak sempurna;
Keseimbangan umum: Teori pertukaran, Keseimbangan dalam pasar kompetitif,
kesimbangan produsen, Sosial choice dan welfare. Public good, informasi dan
externalitas.
Dosen : Prof. Ir. M. Iksan Semaoen, M.Sc., Ph.D. (Kordinator)
Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR, MS.
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PTE 8103
EKONOMETRIKA LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memahami dan dapat melakukan
simulasi dengan model-model ekonometrika terhadap problematik pertanian riil yang
relevan.
Pokok bahasan meliputi: Model and econometric Model, Regresi linier
sederhana,
Regresi
berganda,
Pelanggaran
asumsi
(
Multikolinieritas,
heteroskodastisitas, otokorelasi), Model autoregresif dan distribusi lag, Dummy
variable. Model persamaan simultan, Persamaan rekursif, Seemingly unrelated equation,
Aplikasi model-model persamaan tunggal , Aplikasi model persamaan reqursif ,
Aplikasi model persamaan simultan, Makro-ekonometrika, Analisis multiplier, Analisis
simulasi historis (ex post), Analisis simulasi peramalan (ex ante).
Dosen : Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR, MS. (Kordinator)
Chandra F. Ananda, SE., M.Sc., Ph.D.
SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT SOSIOLOGI PEDESAAN
PTP 8101
TEORI SOSIOLOGI LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep
implementasi teori sosiologi mikro dalam penelitian sosiologi pedesaan.
Pokok bahasan meliputi: Kajian teori Sosiologi Mikro. Grand Theory dan
Middle-Range Theory, antara lain :
Teori Aksi, Interaksionisme Simbolik,
Etnometodologi, Fenomenologi, Teori Pertukaran dan Sosiologi Perilaku. Mengkaji
kritik-kritik terhadap teori-teori tersebut serta implementasi teori sosiologi mikro dalam
penelitian sosiologi pedesaan.
Teori Sosiologi Makro: Teori Sistem Sosial, Struktural, Neo-Marxist Theories
(Lukacs, Gramsci), Fungsionalisme Struktural, Struktural Konflik, Strukturasi
(Giddens).
Membahas kritik-kritik dan kelemahan teori-teori tersebut serta
implementasi teori sosiologi makro dalam penelitian sosiologi pedesaan.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS (Kordinator)
Dr. Sanapiah Faisal
PTP 8102
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep untuk
menganalisis kebijakan pembangunan pedesaan dalam konteks pemberdayaan
masyarakat.
Pokok bahasan meliputi: Teori-teori yang relevan sebagai landasan perumusan
kebijakan pembangunan pedesaan. Tingkat validitas teori-teori tersebut diuji dengan
realita berupa analisis pengalaman Dunia Ke tiga (termasuk Indonesia) dalam mengelola
pembangunan pedesaan. Relevansi teori dengan kebijakan pembangunan pedesaan di
Era Pemerintahan Orde Baru, termasuk telaah tentang segi positip serta kelemahan
kebijakan-kebijakan tersebut. Pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan landasan
kebijakan pembangunan pedesaan di Era Reformasi, khususnya yang berkaitan dengan
upaya pemberdayaan masyarakat desa agar mampu menjawab tantangan Era Globalisasi.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS. (Kordinator)
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PTS 8103
PERUBAHAN SOSIAL LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu
memformulasikan problematik dan berbagai alternatif pendekatan teoretik dan empirik
tentang perubahan sosial, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan.
Pokok bahasan meliputi : Analisis dan sintesis teori-teori perubahan sosial.
Analisis kritis tentang hubungan antara perubahan sosial, modernisasi dan
pembangunan. Kajian kasus-kasus empirik tentang sumber (faktor penyebab), proses
dan dampak perubahan sosial khususnya di daerah pedesaan. Kajian kasus-kasus
empirik perubahan sosial dan pembangunan di Negara berkembang.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Keppi Sukesi, MS. (Kordinator))
Prof.Dr.Ir. Sanggar Kanto, MS.
SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
PTP 8104 PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun beberapa model
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
Pokok bahasan meliputi: penerapan model pemberdayaan (empowerment)
sebagai model alternatif pembangunan masyarakat di berbagai negara berkembang dan
negara maju. Penerapan peran strategis pemberdayaan dalam transformasi sosial (lokal,
regional dan global), serta prespektif jender dalam strategi dan kebijakan pembangunan.
Konteks pemberdayaan dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pengalaman
empirik berbagai aspek pemberdayaan dalam pembangunan, khususnya di Indonesia.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS. (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS
PTP 8105
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun beberapa model
penyuluhan dan komunikasi pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan
berkelanjutan.
Paradigma penyuluhan dan komunikasi pembangunan lanjutan berbasis
masyarakat dan pedesaan. Kasus-kasus penyuluhan dan komunikasi pembangunan pada
negara-negara berkembang dan negara maju sejak dari penyusunan perencanaan s/d
Evaluasi
Dosen : Prof.Dr. Ir. Sugiyanto, MS. (Kordinator)
Dr. Hamidah, MSi.
PTP 8106
MANAJEMEN PELATIHAN LANJUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun beberapa model
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
Pokok bahasan meliputi: penerapan model pemberdayaan (empowerment)
sebagai model alternatif pembangunan masyarakat di berbagai negara berkembang dan
negara maju. Penerapan peran strategis pemberdayaan dalam transformasi sosial (lokal,
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regional dan global), serta prespektif jender dalam strategi dan kebijakan pembangunan.
Konteks pemberdayaan dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, pengalaman
empirik berbagai aspek pemberdayaan dalam pembangunan, khususnya di Indonesia.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS. (Kordinator)
Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS

SILABUS MATA KULIAH

MINAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
PSA 8101
EKONOMI SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN
3 SKS
Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini (pada akhir semester) diharapkan
mahasiswa mampu untuk : (1) Memahami konsep-konsep dan pendekatan ekologiekonomi, (2) Menjelaskan kembali beberapa kaidah dan prinsip pendekatan ekonomi
dalam permasalahan sumberdaya alahan dan lingkungan hidup, (3) Melakukan simulasi
analisis ekonomi-ekologi dalam evaluasi proyek pembangunan sumberdaya lahan dan
lingkungan.
Pokok bahasan meliputi: SDA sebagai sumberdaya ekonomi dan komponen
lingkungan; Karakteristik dan kualitas sumberdaya alam sesuai penggunaannya; Nilai
ekonomi dan ekologi; Kualitas SDA, nilai dan mekanisme pasar; SDA sebagai
sumberdaya pembangunan; Penggunaan SDA dan eksternality-nya; Kelangkaan SDA
dan jasa lingkungan; Sistem informasi SDA dan lingkungan. Prinsip analisis dan audit
lingkungan; Internalisasi jasa lingkungan dalam analisis ekonomi. Prinsip ekonomi
pengendalian lingkungan.
Dosen : Dr. Maryunani, S.E.,M.S. *)
Prof.Dr.Ir. Sahri Muhammad, MS.
PSA 8102
SISTEM EKOLOGI LINGKUNGAN
3 SKS
Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini (pada akhir semester) diharapkan
mahasiswa mampu untuk : (1) Memahami konsep-konsep dan pendekatan ekologi dalam
pengelolaan SDA dan lingkungan, (2) Menerapkan kaidah dan prinsip pendekatan
ekologi dalam analisis permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (3)
Melakukan simulasi dan analisis system ekologi lingkungan: Kasus-kasus aktual dan
issue strategis permasalahan lingkungan.
Pokok bahasan meliputi: Ekologi vs. Lingkungan; Pendekatan system dalam
ekologi lingkungan; Struktur, Karakteristik dan kualitas (ekologis) system lingkungan;
Dinamika system ekologi lingkungan; Valuasi ekonomi dan ekologi, Prinsip-prinsip
Bio-ekonomi; Sistem Lingkungan dan pembangunan: Manfaat dan eksternality-nya;
Sistem Ekologi Pertanian: analis alami vs. anasir buatan; Sistem Ekologi Hutan; Sistem
Ekologi Perairan; Sistem Ekologi Pedesaan vs. Perkotaan. Kaidah-kaidah zonasi ekologi
dan pewilayahan aktivitas bio-ekonomi.
Dosen : Dr. Bagio Yanuwiadi, M.Sc.*)
Prof.Dr.Ir. Ariffin, MS.
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PSA 8103

PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN
3 SKS
PENGEMBANGAN WILAYAH
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat melakukan analisis yang
komprehensif mengenai perencanaan pengembangan wilayah berbasis kelestarian
lingkungan
Pokok bahasan meliputi: Konsep kewilayahan dan lingkungan, Makna dan
pentingnya perencanaan lingkungan dalam pengembangan wilayah. Konsep-konsep dan
pendekatan ekonomi-ekologi dalam pengembangan wilayah berbasis kelestarian
lingkungan. Sumberdaya wilayah: Kualitas dan karakteristiknya. Metode dan teknik
perencanaan Lingkungan dan Pengembangan Wilayah. Sistem Informasi Lingkungan
dalam Pengembangan Wilayah. Administrasi dan audit lingkungan dalam
pengembangan wilayah. Beberapa model pengembangan wilayah:
Konsep &
metodologi perencanaan Agropolitan. SWP: Satuan Wilayah Pembangunan. KIMBUN:
Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan. KAPET: Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS. *)
Prof. Dr. Ir. Rudy Wibowo, MS.
PSA 8128
DAMPAK LINGKUNGAN DAN ANALISISNYA
3 SKS
Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini (pada akhir semester) diharapkan
mahasiswa mampu untuk : (1) Memahami konsep-konsep, indikator dan variabel
dampak lingkungan, (2) Menjelaskan kembali beberapa kaidah dan prinsip dalam
pendugaan dampak lingkungan, (3) Melakukan simulasi analisis mengenai dampak
lingkungan.
Pokok bahasan meliputi: Pembangunan dan dampak lingkungan; Perubahan
kualitas lingkungan dan pengaruhnya; Indikator dan parameter kualitas lingkungan dan
instrumen pengukurannya; Dampak lingkungan: pengertian dan pendugaannya,
pemantauan dan pengelolaannya; Risiko lingkungan: pendugaan dan pengelolaannya;
Problematik aktual kasus-kasus dampak lingkungan: Lingkungan Pedesaan, Lingkungan
Industri, Lingkungan Urban.
Dosen : Prof. Dr. Ir. Jody Moenandir *)
Dr.Ir. Arief Rachmansjah

SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUTAN
PIM 8101
EKOLOGI DAN LINGKUNGAN PESISIR
3 SKS
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep pengelolaan
lingkungan pesisir dari perspektif ekonomi dan ekologi.
Pokok bahasan meliputi: Kaidah ekologi dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan
lautan. Ekosistem pesisir-lautan: struktur, dinamika dan produk-produknya. Problematik
ekologi-lingkungan di wilayah pesisir .
Dosen : Prof. Dr.Ir. Rustidja, MS. (Kordinator)

Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS BRAWIJAYA - MALANG

105

Pedoman Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA

PIM 8102
EKOLOGI LAUT
3 SKS
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep analisis
Pokok bahasan meliputi: Prinsip-prinsip ekologi laut. Laut sebagai suatu ekosistem:
Struktur dan dinamikanya. Komponen biotik dan abiotik. Problematik produktivitas
dan rantai makanan. Problematik gangguan dan pencemaran lingkungan laut.
Dosen : Prof. Ir. Marsoedi, Ph.D. (Kordinator)
PIM 8103
EKONOMI SUMBERDAYA PESISIR & LAUTAN
3 SKS
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep kajian ilmiah
ekonomi sumberdaya dalam lingkup wilayah pesisir dan lautan.
Pokok bahasan meliputi: Pendekatan kajian ekonomi sumberdaya, Tataguna dan
Nilai Lahan dan Air, Teori Deplesi untuk Sumberdaya tidak dapat diperbaharui, Struktur
pasardan pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, Ketidak-pastian
sumberdaya yang dapat diperbaharui, Pertumbuhan ekonomi dan non-renewable
resources, Economics issues of energy and water, Fisheries economic resources,
Pengaturan pemanfaatan sumberdaya perikanan, Tataguna hutan, Eksternalitas dan
Polusi, Kebijakan Polusi dalam praktek, kebijakan pemerintah dalam sustainable
development.
Dosen : Prof.Dr.Ir. Sahri Muhammad, MS. (Kordinator)
Dr. Maryunani, SE., MS.
PIM 8104

PENGELOLAAN SUMBERDAYA &
3 SKS
LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUTAN
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep analisis saintifik
dan aplikatif yang komprehensif terhadap berbagai issue /permasalahan pengelolaan
sumberdaya dan lingkungan pesisir dan lautan.
Pokok bahasan meliputi: Pengantar pengelolaan SDA-L pesisir & lautan,
Pendekatan ekologi-ekonomi dalam pengelolaan, Hak milik bersama & problematiknya,
Identifikasi fungsi ekologis dan valuasi ekonominya, Pendekatan baku mutu dan
pengendalian lingkungan, Dinamika populasi, uncertainty & stock assessment,
Implementasi pendekatan bio-ekonomi dalam pengelolaan perikanan, Sustainable
management of fisheries systems, community base management policies, Etika
pengelolaan yang bertanggung-jawab.
Dosen : Ir. Yeny Risjani, DEA, Ph.D.
(Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Soemarno, MS.
Prof.Dr.Ir. Sahri Muhammad, MS.

SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
TPH 8101

INTERAKSI KOMPONEN
DALAM PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
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Pokok bahasan meliputi: Interaksi berbagai komponen penyusun bahan hasil
pertanian dalam proses pengolahan. Sifat fisiko kimia, sifat fungsional dan peranan sifat
fungsional serta modifikasi sifat fungsional (secara fisik, kimia dan enzimatik) dari
molekul-molekul asam amino/protein, asam lemak/lipida, mono, oligo dan polisakarida,
air dan komponen lainnya dalam system pangan. Mekanisme reaksi maillard, produkproduk reaksi maillard dan faktor-faktor yang mengontrol reaksi dan kinetika reaksi
Maillard. Struktur dasar dan dinamika molekuler air terikat yang melandasi berbagai
fenomena mikroseluler/sub seluler serta yang berkaitan dengan berbagai karakteristik
bahan hasil pertanian. Peranan air dalam interaksinya dengan komponen bahan yang
menimbulkan perubahan konfigurasi, konformasi dan sifat fisiko-kimia bahan.
Dosen : Prof.Ir. Harijono, M.App.Sc., Ph.D. (Kordinator)
Prof.Ir. Hari Purnomo, M.App.Sc., Ph.D
Prof.Ir. Tri Susanto, M.App.Sc., Ph.D.
TPH 8102
TEKNOLOGI FISIK, KIMIA DAN FISIOLOGIS
3 SKS
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat melakukan teknik-teknik
analisis fisik, kimia dan fisiologis dalam lingkup pengolahan hasil pertanian
Pokok bahasan meliputi: Pengolahan bahan hasil pertanian (1) secara fisik
yang meliputi : ekstraksi, pemisahan komponen produk, kristalisasi, pemekatan, proses
bertekanan tinggi, dan bertekanan rendah (vaccum), suhu tinggi dan suhu rendah,
radiasi, teknik isolasi dan pemurnian bahan; dibahas pula aspek kinetika dalam proses
thermal baik yang berhubungan dengan mikroba maupun criteria mutu (fisik/kimia/gizi),
cara pengukuran ketahanan panas mikroba dan perhitungan panas untuk proses
pengolahan seperti pasteurisasi dan sterilisasi; (2) secara kimia : esterifikasi, hidrolisa,
oksidasi, hidrogenasi, penggunaan bahan pengawet, bahan penstabil, ekstraksi dengan
pelarut organic, asam, basa dan pemurnian produk; (3) secara fisiologis yang meliputi
teknik penanganan produk segar dengan manipulasi atmosfere, edible film, suhu rendah,
kontroil RH dan pemakaian bahan kimia.
Dosen : Prof.Ir. Simon B. Widjanarko, M.App.Sc., Ph.D. (Kordinator)
Prof.Ir. Harijono, M.App.Sc., Ph.D
Prof.Ir. Tri Susanto, M.App.Sc., Ph.D.
TPH 8103
ENZIMOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI LANJUT
3 SKS
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep teoritis
mengenai strategi bioteknologi untuk memperbaiki kualitas industri pangan.
Pokok bahasan meliputi: Fisiologi sel mikroba dan sel tanaman serta
manipulasinya baik secara mutasi konvensional, radiasi dan seleksi, maupun mutakhir
(rekayasa genetika, fusi sel) untuk memproduksi metabolit primer dan sekunder; sifat
biokimia, analisis mekanisme kerja dan aplikasi enzim-enzim untuk berbagai teknik dan
analisis biologi molekuler: kloning dan amplifikasi gen dan analisis pemetaan gen,
analisis hasil ekspresi gen. Diskusi enzim mencakup : nuclease endonuklease restriksi,
DNA ligase, alkalin fosfatase. Berbagai metode imobilisasi untuk enzim, sel-sel
mikroba, tanaman dan hewan; sifat enzim-enzim dan sel setelah imobilisasi, jenis-jenis
reaktor untuk enzim dan sel imobil dan kinetika enzim imobil; serta penerapan teknik
imobilisasi di industri pangan dan industri penunjang pangan.
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Dosen : Ir. Yunianta, DEA, Ph.D. (Kordinator)
Dr.Ir. Wignyanto, MS.
Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.

SILABUS MATA KULIAH

MATA KULIAH MINAT TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
TPI 8101
TRANSFORMASI PROSES
3 SKS
Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan
transformasi berbagai material hasil pertanian.
Pokok bahasan meliputi: material asal tanaman, ternak dan perikanan/perairan,
konstituen major (karbohidrat, protein dan lemak/lipida), termasuk didalamnya
pengetahuan dasar ilmu bahan industri pertanian.
Dosen: Prof.Dr.Ir Sri Kumalaningsih, M.App.Sc. (Kordinator)
Dr.Ir. Wignyanto,MS.
Dr.Ir. Susinggih Wijana,MS.
TPI 8102
PEMODELAN SISTEM AGROINDUSTRI
3 SKS
Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menyusun konsep
model pengembangan sistem agroindustri.
Pokok bahasan meliputi: Konsep Sistem agroindustri, klasifikasi sistem dan
model, proses pengembangan model, formulasi model matematik, pemodelan sistem
agroindustri.
Dosen : Ir. Bambang Dwi Argo, DEA, Ph.D. (Kordinator)
Prof. Dr.Ir. Sumardi Hs., MS.
TPI8103
STRATEGI PEMBANGUNAN AGROINDUSTRI
3 SKS
Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menyusun strategi
pengembangan agroindustri sevara komprehensif.
Pokok bahasan meliputi: Hubungan ketergantungan antar generasi dalam
mendukung pengembangan agroindustri. Kajian strategi pembangunan agroindustri:
perumusan ide dan desain, teori, kaidah dan perhitungan, teknologi proses, sumberdana,
dan bisnisnya serta manajemen penerapan. Penelaahan dan penilaian dilakukan memakai
peralatan tekno-ekonomi. Analisis lingkungan strategi agroindustri dan hubungan
ketergantungan dengan lingkup bahasan pada cakupan nasional dan internasional.
Dosen : Dr.Ir. Susinggih Wijana, MS. (Kordinator)
Prof.Dr.Ir. Eryatno
TPI 8104

SISTEM TRANSPORTASI PRODUK
3 SKS
PERTANIAN DAN AGROINDUSTRI
Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan fenomena
transportasi produk pertanian .
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Pokok bahasan meliputi: Pemodelan dalam sistem transportasi hasil pertanian
dan agroindustri. Transportasi antar dan inter moda. Jaringan transportasi domestik dan
internasional.
Dosen : Dr.Ir. Wignyanto, MS. (Kordinator)
Dr.Ir. Fuad Achmadi

PTF 8006

FILSAFAT ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN

3 SKS

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun konsep penelitian
sosial sesuai dengan kaidah-kaidah filsafat ilmu dan metode penelitian
Pokok bahasan meliputi: Pemikiran-pemikiran Ontologi, Epistemologi dan Self
(diri) manusia. Telaah aspek Metodologi Penelitian difokuskan pada paradigma
Fungsionalis, Interpretatif, Kritikal dan Post-modernisme, serta implikasinya dalam
penelitian pedesaan. Kajian ini memberikan dasar filosofis untuk konstruksi ilmu
pengetahuan ditinjau dari berbagai aliran pemikiran. Landasan filosofis ini memberikan
pijakan kuat dan bebas bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
Dosen Kelompok Agroekoteknologi:
Prof. Dr. Ir. Ika Rochtjatun, S (Koordinator)
Prof. Dr. Ir. Jody Moenandir, M.Agr.Sc
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
Prof. Dr. Ir. Syekhfani, MS.
Dosen Kelompok Sosial Ekonomi Pertaniani:
Prof.Dr. Ir. Sugiyanto, MS (Koordinator)
Prof.Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS
Prof.Dr.Ir. Moch. Muslich Mustajab, M.Sc.
Dr. Ir. Joko Kustiono, MS
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