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A. PENDAHULUAN
Terbentuknya Jurusan Agribisnis berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas
Lampung No.773/UN26/DT/2011, tanggal 30 Desember 2011. Jurusan Agribisnis
dibentuk karena adanya penataan program studi di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
pada tahun 2007. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian merupakan jurusan pertama di
lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dimana yang menjadi Ketua
Jurusan pada saat itu adalah Prof. Drs. Slamet Rusmialdi, M.S. Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian dibentuk bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Mendikbud
No.0206/O/1973 tanggal 16 November 1973 tentang Pemberian Status “Negeri” pada
Fakultas Pertanian (tanpa peternakan) yang secara resmi masuk ke dalam lingkungan
Universitas Lampung. Alumni pertama yang sekaligus juga menjadi dosen di jurusan ini
adalah Prof. Dr. Ir. Ali Ibrahim Hasyim, M.S. dan Ir. HuripSantoso, M.S.
Pada tahun 1984, Jurusan Sosial Ekonomi mengelola dua program studi yaitu
Program Studi Sarjana (S1) Sosial Ekonomi Pertanian dan Program Studi Diploma (D3)
Penyuluhan Pertanian, dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(DIKTI), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
103/DIKTI/Kep/1984, tanggal 21 Agustus 1984. Selanjutnya pada tahun 1999, Jurusan
Sosial Ekonomi Pertanian membuka Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi
Pertanian, dengan Surat Keputusan Pendirian dari DIKTI, Nomor:
252/DIKTI/Kep/1999, tanggal 24 Mei 1999; kemudian pada tahun 2004 Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian mendirikan Program Studi Magister Ekonomi Pertanian/Agribisnis
dengan Surat Keputusan Pendirian dari DIKTI, Nomor:3003/D/T/2004, tanggal 4
Agustus 2004.
Dengan adanya penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi pada
tahun 2007 menyebabkan Program Studi Sarjana (S1) Sosial Ekonomi Pertanian dan
Program Studi Sarjana (S1) Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, dilebur menjadi
Program Studi Agribisnis dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 163/DIKTI/ Kep/2007, tanggal 29 November
2007, yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung
No.234/H26/DT/2008, tanggal 28 Agustus 2008.
Sampai dengan saat ini, Jurusan Agribisnis hanya mengelola tiga program studi
yaitu Program Studi Sarjana (S1) Agribisnis, Program Studi Magister (S2) Agribisnis,
dan Program Studi Magister Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi
Pertanian. Saat ini Progra Studi Sarjana Agribisnis memiliki peringkat akreditasi “A”
dengan SK BAN-PT Nomor:010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013, tanggal 10Januari 2013.

B. VISI
Pada tahun 2025, menjadi program studi unggul dalam menghasilkan sumber daya
manusia berdaya saing global untuk mengembangkan agribisnis berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi.
C. MISI
1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar/pendidikan secara professional untuk
menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing global dan
berkepribadian mulia.
2. Meningkatkan kualitas penelitian bagi dosen dan mahasiswa pada bidang
Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis untuk pengembangan keilmuan dan
perumusan kebijakan.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat untuk menunjang
pembangunan masyarakat berbasis agribisnis.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan dengan lembaga penelitian
dan pendidikan di tingkat nasional maupun internasional.
D. TUJUAN
Tujuan Program Studi Agribisnis adalah menghasilkan lulusan Sarjana Agribisnis
yang:
1. Menghasilkan sarjana pertanian yang profesional, berdaya saing global, dan
berkepribadian mulia.
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam bidang Sosial Ekonomi
Pertanian/Agribisnis untuk pengembangan keilmuan dan perumusan kebijakan
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas untuk menunjang
pembangunan masyarakat berbasis agribisnis.
4. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan yang berkualitas dengan lembaga
penelitian dan pendidikan di tingkat nasional maupun internasional.
E. KOMPETENSI LULUSAN
Kompetensi utama lulusan Program Studi Agribisnis adalah:
1. Manajer Agribisnis
a. Mampu merancang alokasi sumber daya alam, manusia, modal, dan sosial
untuk meningkatkan efisiensi operasi sistem agribisnis.
b. Mampu bekerjasama dalam tim yang multidisiplin.
c. Memiliki etika bisnis pertanian yang berwawasan lingkungan.
2. Pengusaha Agribisnis
a. Mampu merancang pengoperasian dan pengembangan unit usaha
agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dan berwawasan
lingkungan.
b. Mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko serta mengantisipasi

ketidakpastian pada sistem operasi agribisnis.
3. Fasilitator Pengembangan Masyarakat Agribinis
a. Memiliki kepekaan pada persoalan/masalah sosial budaya masyarakat terkait
dengan pengembangan agribisnis.
b. Mampu merumuskan strategi serta penggunaan metode dan
sumber daya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
menghadapi tantangan pengembangan agribisnis masa depan.
c. Mampu memfasilitasi dialog dalam dan antarkelompok pemangku
kepentingan agribisnis untuk mendukung proses perumusan dan
keberlanjutan kebijakan yang melibatkan peran serta masyarakat.
4. Konsultan/pengkaji Agribisnis
a. Mampu berpikir analitis dan sintetis untuk mengevaluasi solusi
pengembangan pada sistem operasi agribisnis.
b. Mampu bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif dengan
pemangku kepentingan dalam pengembangan system operasi agribinis
dengan memanfaatkan teknologi informasi.

F. SEBARAN MATAKULIAH
Semester I
Komak
UNI616101
UNI616102
UNI616103
UNI616104
UNI616105
UNI616106
UNI616112
UNI616108
FIS616
AGB616101
BIO616
AGB616102
AGB616103
AGB616104

Mata Kuliah
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Katolik
Pendidikan Agama Kristen
Pendidikan Agama Hindu
Pendidikan Agama Budha
Bahasa Indonesia
Pendidikan Pancasila
Bahasa Inggris
Fisika Dasar
Matematika Ekonomi
Biologi Umum
Sosiologi Perdesaan
Pengantar Ilmu Ekonomi
Dasar-dasar Manajemen

SKS
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-1)
2(2-0)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)

W/P
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Prasyarat

Jumlah

24 (20-4)

Semester II
Komak
UNI616108
FPU616
KIM616
UNI616111
THP616
AGT616
AGB616105
AGB616106
AGB616107
AGB616108
FPU6161

Mata Kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan
Pengantar Ilmu Pertanian
Kimia Dasar
Statistika
Pengantar Teknologi Hasil
Pertanian
Klimatologi Pertanian
Ekonomi Mikro
Dasar-dasar Penyuluhan dan
Komunikasi Pertanian
Sistem Agribisnis
Dasar-dasar Bisnis
Praktik Pengenalan Pertanian
Jumlah

SKS
2(2-0)
2(2-0)
3(2-1)
2(2-0)
2(2-0)

W/P
W
W
W
W
W

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

W
W
W

2(2-0)
2(2-0)
1(0-1)
24(20-4)

W
W
W

SKS
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)

W/P
W
W
W
W

2(2-0)

W

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

W
W
W
W

Prasyarat

Semester III

Komak
AGB616201
AGB616202
AGB616203
AGB616204
AGB616205
AGB616206
AGB616207
AGT616
AGT616

Mata Kuliah
Ekonomi Makro
Pengembangan Masyarakat
Tataniaga Pertanian
Manajemen Sumber Daya
Manusia
Manajemen Produksi dan
Operasi Agribisnis
Gizi dan Pangan
Dasar-dasar Akuntansi
Dasar-dasar Budidaya Tanaman
Dasar-dasar Perlindungan
Tanaman
Jumlah

24(18-6)

Prasyarat

Semester IV

Komak
AGB616208
AGB616209
AGT616

Mata Kuliah
English for Agribussiness
Usahatani
Dasar-dasar Ilmu Tanah

SKS
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)

W/P
W
W
W

AGB616210
AGB616211

Manajemen Agribisnis
Keuangan dan Pembiayaan
Agribisnis
Teknologi Komunikasi
Informatika dan Media
Online
Manajemen Pemasaran
Kewirausahaan
Produksi Tanaman Pangan
dan Hortikutura
Ekonomi Pertanian
Jumlah

2(2-0)
2(2-0)

W
W

2(1-1)

W

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

W
W
W

2(2-0)
24(18-6)

W

SKS
2(2-0)

W/P
W

3(2-1)

W

3(2-1)

W

3(2-1)
3(2-1)
14(10-4)
0-10

W
W

AGB616212

AGB616213
UNI616206
AGT
AGB6162214

Prasyarat

Semester V
Komak
FPU6163xx
AGB616301
AGB616302
AGB616303
AGB616304

Mata Kuliah
Produksi Tanaman
Perkebunan Dan Kehutanan
Landasan Perdagangan
Internasional
Perencanaan dan Evaluasi
Proyek Agribisnis
Koperasi
Ekonometrika
Jumlah
Mata Kuliah Pilihan Minat
Studi

P

Prasyarat

Semester VI
Komak
AGB616305
AGB616306
AGB616307
FPU6163
ABE616335

Mata Kuliah
Metode Penelitian Sosial
Ekonomi
Ekonomi Sumberdaya
Alam dan Lingkungan
Pembangunan Pertanian
Budidaya Perairan dan
Peternakan
Mekanisasi Pertanian
Jumlah
Mata Kuliah Pilihan Minat
Studi

SKS
3(2-1)

W/P
W

3(2-1)

W

2(2-0)
2(2-0)

W
W

2(2-0)
12(10-2)
0 - 12

W

Prasyarat

P

Semester VII
Komak
FPU6164
UNI616407
AGB616401

Mata Kuliah
Praktek Umum
(PU)/Magang di
Perusahaan Agribisnis
Kuliah Kerja Nyata Tematik
(KKN-Tematik)
Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Jumlah
Mata Kuliah Pilihan Minat
Studi

SKS
3(0-3)

W/P
W

4(2-2)

W

1(0-1)
8(2-6)
0 - 16

W

Prasyarat

P

Semester VIII
Komak
AGB616402
AGB616403
AGB616404

Mata Kuliah
Seminar Usul Penelitian
Seminar Hasil Penelitian
Skripsi
Jumlah

SKS
1(0-1)
1(0-1)
4(0-4)
6 (0-6)

W/P
W
W
W

Prasyarat

Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
MINAT MANAJEMEN AGRIBISNIS
AGB616308

Risiko Agribinis

2(2-0)

MINAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT AGRIBISNIS
AGB616319 Sosiologi Keluarga 3(2-1)

AGB616309

Ekonomi Manajerial

2(2-0)

AGB616320

AGB616310

Ekonomi Produksi
Pertanian
Akuntansi Biaya

3(2-1)

AGB616321

2(2-0)

AGB616322

Kelembagaan,
3(2-1)
Organisasi, dan
Kepemimpinan
Dinamika
3(2-1)
Pembangunan Desa
Perubahan Sosial
3(2-1)

AGB616323

Antropologi Sosial

3(2-1)

AGB616313

Akuntansi
2(2-0)
Manajemen
Manajemen Strategik 2(2-0)

AGB616324

3(2-1)

AGB616314

Komunikasi Bisnis

2(2-0)

AGB616325

AGB616315

2(2-0)

AGB616316

3(2-1)

AGB616314

AGB616317

Hukum dan Etika
Bisnis
Statistik Nonparametrik
Riset Operasional

Psikologi
Masyarakat Petani
Perencanaan dan
Evaluasi Pengem
Partisipatif
Statistik Nonparametrik
Komunikasi Bisnis

3(2-1)

AGB616370

3(2-1)

AGB616318

Ekonomi Regional

3(2-1)

AGB616371

Gender dan
Pembangunan
Psikologi
Masyarakat Tani

AGB616311
AGB616312

AGB616316

3(2-1)

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

3(2-1)

Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
MINAT MANAJEMEN AGRIBISNIS
AGB616326

AGB616327
AGB616328

AGB616329
AGB616330
AGB616331
THP6163xx
FPU6163xx

AGB616360

AGB616369

Analisis
Pengambilan
Keputusan
Keuangan
danPerbankan
Strategi dan
Kebijakan
Agribisnis
Keuangan
Internasional
Statistik
Multivariat
Sistem Pertanian
Berkelanjutan
Perencanaan
Agroindustri
Praktek
Kewirausahaan
(KWU)
Perilaku
Konsumen
Negosiasi dan
Advokasi Bisnis

MINAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
AGRIBISNIS
2(2-0) AGB616361
Perilaku
3 (2-1)
Organisasi
2(2-0) AGB616362
2(2-0) AGB616363

2(2-0) AGB616364
2(2-0) AGB616330
2(2-0) AGB616365
3(2-1) AGB616366
3(0-3) THP6163xx

3(2-1) FPU6163

2(2-0) AGB616367
AGB616368

G. DESKRIPSI MATA KULIAH
AGB616101, Matematika Ekonomi, 2(2-0)

Komunikasi Lintas
Budaya
Kajian Agraria

3 (2-1)

Kebijakan
Pertanian
Statistik
Multivariat
Ekologi Manusia

3(2-1)

Pendidikan Orang
Dewasa
Perencanaan
Agroindustri

3(2-1)

Praktek
Kewirausahaan
(KWU)
Kependudukan

3(0-3)

Jurnalisme
Pertanian

2(2-0)

3 (2-1)

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

3(2-1)

3(2-1)

Ruang lingkup mata kuliah matematika ekonomi membahas tentang mengenai relasi
dan fungsi, fungsi linear dan persamaan garis lurus serta aplikasinya dalam ekonomi,
fungsi tan–linear dan aplikasinya dalam ekonomi, limit suatu fungsi, hitung diferensial
dan aplikasinya dalam ekonomi, dan hitung integral serta aplikasinya dalam ekonomi.
Dosen: R. Hanung Ismono, Dwi Haryono, F.E. Prasmatiwi, Dyah Aring HL, dan Tim

AGB616102, Sosiologi Pertanian, 3(2-1)
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar sosiologi
pertanian, perkembangan struktur pertanian: pertanian keluarga, pertanian feodalistik,
pertanian kapitalistik, pertanian kolektif, pertanian sosialistik, pertanian komunistik,
organisasi sosial masyarakat pertanian di Indonesia: organisasi kekeluargaan,
pemanfaatan ruang kehidupan dan bentuk-bentuk pemukiman, bentuk-bentuk
pengorganisasian, produksi pertanian, perkembangan pertanian di Indonesia, struktur
social dan teknologi tepat guna.
Dosen: Begem Viantimala, Tubagus Hassanudin, Dewangga Nikmatullah, dan
Sumaryo Gs, dan Tim.
AGB616103, Pengantar Ilmu Ekonomi, 3(2-1)
Konsep kelangkaan (scarcity), pilihan (choice), dan biaya peluang (opportunity cost),
macam kegiatan ekonomi, sistem perekonomian pasar, perbedaan ekonomi mikro dan
ekonomi makro, teori perilaku konsumsi rumah tangga dengan berbagai pendekatan,
teori permintaan (demand), penawaran (supply) dan harga, konsep elastisitas dan cara
penghitungannya, teori produksi dan biaya, teori struktur pasar bersaing sempurna dan
pasar monopoli serta keseimbangan pasar, konsep permintaan dan penawaran agregat,
konsep produk agregat dan pendapatan nasional serta faktor-faktor yang menentukannya,
perubahan pendapatan nasional, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Dosen: Dwi Haryono, Wan Abbas Zakaria, R. Hanung Ismono dan Tim.
AGB616104, Dasar-dasar Manajemen, 2(2-0)
Sejarah dan perkembangan ilmu manajemen, fungsi-fungsi manajemen yang
mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan (perilaku manusia, komunikasi,
motivasi, dan kepemimpinan), pengendalian, dan teknologi informasi dalam manajemen.
Dosen: Wuryaningsih Dwi Sayekti, Adia Nugraha, Yaktiworo Indriani, dan Tim.
AGB616105, Ekonomi Mikro, 3(2-1)
Aktivitas ekonomi dan teori harga; teori konsumsi, tingkah laku konsumen, utility,

preferensi, kurva indiferen, teori modern tingkah laku konsumen, garis anggaran, utility
maksimum, teori dan kurva permintaan; teori produksi : konsep produksi dan kurva
produksi, efisiensi dan tingkat produksi optimal, hubungan antar faktor produksi dan
hubungan antar produksi; teori biaya; konsep biaya produksi jangka pendek dan jangka
panjang, penawaran dan elastisitas penawaran; teori pasar: pasar persaingan sempurna,
monopoli, doupoli, oligopoli, monopsoni; ekonomi kesejahteraan.
Dosen: Dwi Haryono, Dyah Aring H.L., F.E. Prasmatiwi, dan Tim.
AGB616106, Dasar-dasar Penyuluhan dan Komunikasi, 3(2-1)
Sejarah perkembangan ilmu penyuluhan pertanian, model dan peranan penyuluhan
dalam pembangunan pertanian, falsafah dan prinsip-prinsip penyuluhan, proses belajar
mengajar dalam penyuluhan, proses komunikasi dalam penyuluhan, proses adopsi dalam
pengambilan keputusan inovasi, proses difusi inovasi dan kategori adopter, komunikasi
interpersonal dan penyuluhan pertanian, komunikasi media massa dalam penyuluhan
pertanian, metode penyuluhan pertanian, dasar-dasar penyusunan program penyuluhan
pertanian, dasar-dasar evaluasi program penyuluhan-penyuluhan, program dan kelembagaan
penyuluhan pertanian.
Dosen: Irwan Effendi, Sumaryo Gs, Indah Nurmayasari, dan Tim.
AGB616107, Sistem Agribisnis, 2(2-0)
Pengertian sistem agribisnis, pendekatan sistem agribisnis untuk pembangunan
pertanian, bentuk-bentuk organisasi agribisnis, sumber daya manusia dalam agribisnis,
pengadaan sarana produksi dalam agribisnis, produksi dalam agribisnis,
teknologi/pengolahan dalam agribisnis, pemasaran dalam agribisnis, risiko dalam
agribisnis, pembiayaan dalam agribisnis, dan jasa layanan pendukung agribisnis.
Dosen : Dyah Aring HL, Sudarma Widjaya, F.E. Prasmatiwi, dan M. Irfan Affandi dan
Tim.
AGB616108, Dasar-dasar Bisnis, 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kepada
mahasiswa mengenai konsep bisnis, sistem agribisnis dan keterkaitan antar subsistem,
eksplorasi lingkungan bisnis, aplikasi prinsip ekonomi dalam bisnis, pengambilan
keputusan di bawah risiko dan ketidakpastian serta aplikasi prinsip manajemen dalam
bisnis.
Dosen : R. Hanung Ismono, Dwi Haryono, Eka Kasymir, Adia Nugraha, Teguh
Indaryanto, dan Tim.
FPU6121xx, Praktik Pengenalan Pertanian, 1(0-1)

Pengenalan kegiatan pertanian secara langsung di lapangan, kondisi sosial, budaya
dan ekonomi keluarga petani.
Dosen : Sumaryo Gs dan Tim Dosen Praktik Pengenalan Pertanian.
AGB616201, Ekonomi Makro, 3(2-1)
Masalah-masalah pokok ekonomi makro, pengukuran pendapatan nasional, teori
konsumsi, fungsi investasi, uang dan bank sentral, analisis IS-LM, inflasi, kebijakan fiskal dan
moneter, pengangguran dan kemiskinan, serta teori perdagangan internasional.
Dosen: Ali Ibrahim Hasyim, Dwi Haryono, Wan Abbas Zakaria, dan Tim.
AGB616202, Pengembangan Masyarakat, 3(2-1)
Pemahaman konsep-konsep partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan
konvergen, pemahaman metode-metode analisis partisipatif, Rapid and Rural Appraisal
(RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Disscusion (FGD), Logical Framework Approach (LFA) dan penerapannya dalam perencanaan pembangunan (bottom-up
planning), pemahaman konsep-konsep pengembangan organisasi, pengembangan
kelembagaan lokal, pengembangan potensi energi sosial kreatif, metode pengembangan
partisipasi, metode pengembangan ketahanan sosial, metode sekolah lapang serta indikator
pengembangan masyarakat yang berciri partisipatif.
Dosen: Sumaryo Gs, Kordiyana K Rangga, Begem Viantimala, dan Dewangga
Nikmatullah.
AGB616203, Tataniaga Pertanian, 3(2-1)
Pendahuluan, pengertian tataniaga dan tataniaga pertanian, pendekatan tataniaga,
pasar dan bentuk-bentuk pasar, pembentukan harga dalam tataniaga pertanian, saluran
distribusi dalam tataniaga, dimensi pasar dalam bentuk uang, ruang, dan waktu,
organisasi pasar, struktur, perilaku, keragaman pasar, dan marjin tataniaga, struktur pasar,
hubungan harga, konsentrasi produk, keterpaduan pasar, dan efesiensi sistem tataniaga.
Dosen: Ali Ibrahim Hasyim, Suriaty Situmorang, Ktut Murniati, dan Tim.
AGB616204, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2(2-0)
Konsep dan pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), perencanaan,
pengadaan, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, dan kinerja pegawai
serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
Dosen: Wuryaningsih Dwi Sayekti, R. Hanung Ismono, dan Tim.
AGB616205, Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis, 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas : pengertian manajemen produksi dan operasi serta
sejarah dan perkembangannya, keputusan dalam operasi,
perancangan dan

pengembangan produk (dan jasa), penentuan lokasi dan fasilitas produksi, perancangan
dan pengelolaan tenaga kerja, perencanaan dan pengawasan produksi, peramalan dan
permintaan produk dan jasa, perencanaan kapasitas, manajemen persediaan, dan
manajemen kualitas
Dosen: Wuryaningsih Dwi Sayekti, Sudarma Widjaya, Teguh Indaryanto, dan Tim
AGB616206, Gizi dan Pangan, 2(2-0)
Memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang
fungsi zat gizi, masalah gizi dan pangan, penilaian status gizi serta hubungan antara gizi
dan pangan dengan pertanian dan kesehatan dalam kaitannya dengan perbaikan status
gizi seseorang, individu, keluarga dan masyarakat, pola pangan harapan, ketahanan
pangan serta mengupas berbagai program gizi dan pangan yang ada di Indonesia.
Dosen: Yaktiworo Indriani, Wuryaningsih Dwi Sayekti, Kordiyana K. Rangga, dan
Tim.
AGB616208, English for Agribusiness, 3(2-1)
Understanding explicitly stated information, understanding implicitly stated information,
understanding relation between ideas, understanding reference, deducing meaning of unfamiliar
words, question statement in reading, preference and comparison in reading, passive sentence in
reading, preference and command form in reading, understanding conditional sentence in
reading, identifying main ideas in reading, expression of statistics and numbers, complex
sentence in reading (1), and complex sentence in reading (2). Kuliah ini diperkaya dengan
bahan reading yang kontekstual dengan isu ekonomi pertanian dan agribisnis.
Dosen: Zainal Abidin, Yaktiworo Indriani, Indah Nurmayasari, Agus Hudoyo dan Tim

AGB616209, Usahatani, 3(2-1)
Klasifikasi usahatani, prinsip ekonomi dalam usahatani, unsur pokok faktor
produksi usahatani, alam, tanah, tenaga kerja, manajemen, modal, proses produksi,
analisis biaya, struktur biaya, harga pokok produksi, break event point (BEP),
penerimaan, pendapatan usahatani, dan perencanaan usahatani.
Dosen: F.E. Prasmatiwi, Sudarma Widjaya, Umi Kalsum, Ani Suryani, Dyah Aring HL,
R. Hanung Ismono, dan Dwi Haryono.
AGB616207, Dasar-dasar Akuntansi, 3(2-1)
Akuntansi dan kegunaannya, bidang-bidang akuntansi, laporan keuangan dan
persamaan akuntansi, dasar-dasar prosedur pembukuan, sifat-sifat rekening, jurnal dan
posting, neraca saldo, kesalahan pembukuan dan koreksinya, penyesuaian pembukuan,

prinsip akuntansi dan penentuan laba bersih, neraca lajur, penutupan buku dan
penyesuaian kembali, akuntansi untuk perusahaan dagang, analisa laporan keuangan,
Dosen: R. Hanung Ismono, Adia Nugraha, Suriaty S, Ani Suryani, dan Tim.
AGB616210, Manajemen Agribisnis, 2(2-0)
Pengertian manajemen dan sistem agribisnis, pendekatan sistem agribisnis untuk
pembangunan pertanian, bentuk-bentuk organisasi agribisnis, manajemen sumber daya
manusia dalam agribisnis, pengadaan sarana produksi dalam agribisnis, produksi dalam
agribisnis, teknologi/pengolahan dalam agribisnis, pemasaran dalam agribisnis, risiko
dalam agribisnis, pembiayaan dalam agribisnis, dan lembaga pendukung agribisnis.
Dosen: Dyah Aring H.L., Wuryaningsih D.S., Sudarma Widjaya, Adia Nugraha, dan
Tim
AGB616211, Keuangan dan Pembiayaan Agribisnis, 2(2-0)
Mata kuliah ini akan menjelaskan dan menganalisis pengertian dan ruang lingkup
pembiayaan agribisnis, perencanaan dan pengendalian keuangan, konsep dan kebutuhan
pembiayaan perusahaan agribisnis, sumber-seumber pembiayaan agribisnis, keputusan
pemilihan sumber pembiayaan serta kebijakan pembiayaan agribisnis tidak langsung
(pembiayaan non market).
Dosen : R. Hanung Ismono, Umi Kalsum, Sudarma Widjaya, Suriaty Situmorang,
dan Tim.
AGB616212, Teknologi Komunikasi Informatika dan Media Online, 2(1-1)
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi: mesin cetak, radio, telepon,
telepon seluler, televisi. Perangkat multimedia, teknik perekaman audio, perekaman visual
mixing audio-visual, dubbing, dan penggandaan audio visual.
Dosen: Sumaryo Gs, Dewangga Nikmatullah, Serly Silviyanti S, RioTedi Prayitno, dan
Tim.

AGB616213, Manajemen Pemasaran, 2(1-1)
Pendahuluan, pengertian dan
dimensi pasar, perencanaan dan pengembangan
produk, kebijakan harga penjualan, promosi dan periklanan, kebijakan distribusi produk,
strategi manajemen pemasaran, penelitian dan pengembangan.
Dosen: Ali Ibrahim Hasyim, Achdiansyah Soelaiman, Eka Kasymir dan Suriaty
Situmorang.
UNI616206, Kewirausahaan, 3(2-1)

Peranan kewirausahaan dalam perekonomian, pengertian dan batasan usaha kecil
dan menengah (UKM), karakteristik wirausahawan sukses, menemukan gagasan dan
peluang usaha, membuat perencanaan bisnis dan menilai kelayakan usaha, pemasaran
dalam kewirausahaan, serta etika wirausaha.
Dosen: Wuryaningsih Dwi Sayekti, Adia Nugraha, Yaktiworo Indriani, dan Tim.
AGB616214, Ekonomi Pertanian, 2(2-0)
Persoalan-persoalan ekonomi pertanian; perkembangan ilmu ekonomi pertanian,
ekonomi pertanian di indonesia, struktur ekonomi indonesia dan kontribusi sektor
pertanian, ekonomi klasik, neo classic; pertanian sebagai suatu sistem, ciri-ciri pertanian
Indonesia; prinsip-prinsip ekonomi dalam usahatani: permintaan dan penawaran hasilhasil pertanian; biaya produksi, output dan keuntungan dalam agribisnis; pemasaran
hasil-hasil pertanian; kebijakan dalam mendukung pertanian: kebijakan produksi,
kebijakan subsidi, kebijakan investasi; kebijakan lanjutan: kebijakan harga, kebijakan
pasar, kebijakan untuk konsumsi; peran bermacam sumberdaya dalam pengembangan
pertanian: sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi pertanian; peranan sumber
daya manusia dalam pembangunan pertanian; peranan kelembagaan dalam ekonomi
pertanian : lembaga dalam agribisnis dan biaya transaksi; pengembangan inovasi dalam
bidang pertanian; pertanian berkelanjutan sebagai paradigma baru ekonomi pertanian:
pertanian organik untuk masa depan.
Dosen: Zainal Abidin, Wan Abbas Zakaria, Eka Kasymir, Agus Hudoyo, dan Tim.
AGB616301, Landasan Perdagangan Internasional, 3(2-1)
Pengertian dan ruang lingkup ekonomi internasional, peranan dan pengaruh
ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional, teori perdagangan internasional,
kebijakan perdagangan internasional, interaksi kebijakan perdagangan internasional
dengan strategi industrialisasi, organisasi dan kerjasama perdagangan internasional : teori
tahapan integrasi ekonomi regional, valuta asing, neraca pembayaran, dan sistem
pembayaran internasional.
Dosen:Ali Ibrahim Hasyim, Dwi Haryono, Suriaty Situmorang dan Eka Kasymir.
AGB616302, Perencanaan dan Evaluasi Proyek Agribisnis dan Agroindustri, 3(2-1)
Pengertian proyek, tahapan siklus proyek, tujuan serta kriteria analisis proyek, benefit,
dan biaya proyek; analisis finansial dan analisis ekonomi; bunga dan rate of return atas
investasi, perhitungan nilai sekarang dan nilai masa datang (present and future value) atas
benefit, present value dari arus biaya dan benefit; pemilihan alternatif investasi berdasarkan
kriteria investasi; penilaian benefit ekonomi; surplus konsumen, surplus produsen dan
penentuan harga serta pemerataan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja; evaluasi

proyek dengan metode domestic resource cost dan effective rate of protection; evaluasi proyek di
sektor pertanian; strategi perencanaan dan evaluasi proyek, khususnya analisis benefit-cost
investasi untuk memperoleh informasi proyek.
Dosen: M.Irfan Affandi, Suriaty Situmorang, R. Hanung Ismono, Adia Nugraha, Ktut
Murniati, dan Tim.
AGB616303, Koperasi, 3(2-1)
Sejarah dan perkembangan koperasi, pengertian, ciri, kelembagaan, dan prinsip
koperasi, pembentukan, amalgamasi dan pembubaran koperasi, struktur organisasi
koperasi, manajemen dan administrasi koperasi, kewirausahaan dan jaringan usaha
koperasi, permodalan koperasi, jenis-jenis koperasi, koperasi dalam sistem pasar,
partisipasi anggota koperasi, evaluasi keberhasilan koperasi, kinerja koperasi sebagai
badan usaha, manfaat koperasi bagi anggota, kontribusi koperasi terhadap pembangunan
nasional khususnya pembangunan pertanian, perkembangan peraturan perundangan
perkoperasian di Indonesia, serta kesempatan berusaha koperasi di Indonesia dan
beberapa negara lain.
Dosen: Dyah Aring H.L., Sudarma Widjaya, Umi Kalsum, Suriaty Situmorang, Sumaryo
Gs, Dewangga Nikmatullah, Ktut Murniati, Ani Suryani, dan Lina Marlina.
AGB616304, Ekonometrika, 3(2-1)
Pengertian ekonometrika, regresi sederhana, regresi berganda, regresi dengan
variable bebas kualitatif, multikolinieritas, heteroskedastitas, autokorelasi, regresi dengan
variable terikat kualitatif, ekonometrika time series, dan pengenalan persamaan simultan.
Dosen: Wan Abbas Zakaria, Dyah Aring H.L., F.E. Prasmatiwi, Eka Kasymir, dan Yuliana
Saleh.
AGB616305, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, 3(2-1)
Filsafat ilmu, hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian, metode ilmiah, tipe, metode
dan proses penelitian, unsur-unsur penelitian ilmiah, beberapa metode penelitian yang
sering digunakan dalam penelitian sosial ekonomi pertanian, pemanfaatan studi kelayakan,
perumusan masalah penelitian, memilih v ariabel dan teknik pengukurannya, pengumpulan
data, analisis data, penulisan laporan penelitian.
Dosen: Bustanul Arifin, Irwan Effendi, Sumaryo Gs, dan Tim.
AGB616306, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 3(2-1)
Pendahuluan; masalah-masalah yang timbul karena kekeliruan alokasi SDA, sifat
kompetitif penguasaan SDA; kaitan SDA dengan pembangunan berkelanjutan; ekonomi

limbah dan mekanisme pasar pengendalian polusi, eksternalitas; jasa lingkungan; peranan
dimensi waktu dalam alokasi SDA dan kaitannya dengan manfaat yang dihasilkan dari
alokasi SDA; landasan kebijakan untuk alokasi SDA yang optimum; ekonomi sumber daya
perikanan, kehutanan, lahan (tanah) dan air serta mineral; SDA kaitannya dengan issu
lingkungan hidup, perubahan iklim dan mekanisme pembangunan bersih (clean
development mechanism).
Dosen: Bustanul Arifin, F.E. Prasmatiwi, Zainal Abidin, Ktut Murniati, Suriaty
Situmorang, dan Lina Marlina.
AGB616307, Pembangunan Pertanian, 2(2-0)
Teori pembangunan pertanian kontemporer, prospek dan kendala; kaitan pembangunan
dengan pengembangan sistem agribisnis; tinjauan ekonomi pembangunan pertanian
berkelanjutan; syarat pokok dan pelancar pembangunan pertanian, perubahan lanscape
masyarakat Indonesia dan peran ekonomi pertanian Indonesia, industri kreatif pedesaan
untuk pembangunan pertanian, tantangan pembangunan pertanian ke depan serta mitigasi
perubahan iklim.
Dosen : Wan Abbas Zakaria, Bustanul Arifin, R. Hanung Ismono, Zainal Abidin, Irwan
Effendi, dan Sumaryo Gs.
FPU6164xx, Praktek Umum (PU)/Magang di Perusahaan Agribisnis, 3(0-3)
Kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa di perusahaan agribisnis untuk
memperoleh pengalaman nyata terjun di dunia profesional terkait dengan mata kuliah
yang diminati dan telah diambil sebelumnya.
Dosen: Tim Dosen Jurusan Agribisnis.
.
AGB616401, Kuliah Kerja Lapang (KKL), 1(0-1)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang agribisnis
dengan kuliah kerja lapang ke perusahaan-perusahaan agribisnis. Mahasiswa diharapkan
memahami penerapan ilmu agribisnis secara interdisipliner dari ilmu-ilmu produksi,
pemasaran dan perencanaan, kelembangaan, kebijakan, serta komunikasi dan advokasi
dalam pengembangan komoditas pertanian melalui pendekatan sistem agribisnis.
Dosen: Tim Dosen Jurusan Agribisnis.

AGB616308, Risiko Agribisnis, 2(2-0)
Mata kuliah inimemberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenaikonsep risiko
dan ketidakpastian, risiko dalam agribisnis(sumber dan jenis risiko), daftar kerugian
potensial, identifikasi risiko, pengukuran risiko, perilaku individu terhadap risiko,

manajemen/pengendalian risiko dalam agribisnis, pembelanjaan risiko, asuransi di bidang
agribisnis, pendekatan kualitatif dalam metode penanganan risiko, pendekatan kuantitatif
dalam metode penanganan risiko, metode kecemasan untuk seleksi teknik penanganan
risiko.
Dosen: F.E. Prasmatiwi dan Dyah Aring H.L.
AGB616309, Ekonomi Manajerial, 2(2-0)
Analisis perilaku konsumen: perilaku konsumen, teori permintaan dan penaksiran
fungsi permintaan; analisis perilaku produsen: teori produksi, teori biaya dan penaksiran dan
peramalan biaya; pasar dan praktik penetapan harga: struktur pasar dan penetapan harga
dalam praktik; topik khusus: keputusan investasi.
Dosen: Bustanul Arifin, Wan Abbas Zakaria, Ali Ibrahim Hasyim, Dwi Haryono, dan
Sudarma Widjaya.
AGB616310, Ekonomi Produksi Pertanian, 3(2-1)
Hubungan antara input dan output, pemaksimuman keuntungan, elastisitas produksi,
fungsi produksi cobb-douglass, penawaran output dan permintaan input, hubungan antar
input, dan unsur kelembagaan dalam produksi pertanian.
Dosen: Wan Abbas Zakaria, Dwi Haryono, Dyah Aring H.L., dan F.E. Prasmatiwi.
AGB616311, Akuntansi Biaya, 2(2-0)
Akuntansi biaya dan pengertian biaya, metode harga pokok pesanan, pengendalian biaya
overhead pabrik, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, metode harga pokok proses, harga
pokok produk bersama dan produk sampingan, sistem harga pokok taksiran dan standar.
Dosen: Adia Nugraha, Suriaty Situmorang dan Ani Suryani.
AGB616312, Akuntansi Manajemen, 2(2-0)
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar akuntansi manajemen, baik konsep
yang bersifat tradisional maupun kontemporer, meliputi akumulasi biaya dan
pembebanan produk, perencanaan dan pengendalian manajemen, serta pengambilan
keputusan manajerial. Selain membahas hal-hal yang sifatnya konseptual, matakuliah ini
juga mendiskusikan aplikasi konsep-konsep tersebut dalam dunia praktik. Dengan
demikian, matakuliah ini diharapkan bisa memberi bekal bagi calon akuntan manajemen
dan manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dosen: Adia Nugraha, Suriaty Situmorang dan Ani Suryani.

AGB616313, Manajemen Strategik, 2(2-0)
Kemampuan mengenali isu strategi melalui SWOT, faktor internal dan eksternal,
formulasi tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja organisasi bisnis
dan publik.
Dosen: M. Irfan Affandi, Wuryaningsih Dwi Sayekti, Sudarma Widjaya, Adia Nugraha,
dan Tim
AGB616314, Komunikasi Bisnis 2(2-0)
Dasar-dasar komunikasi, penerapan dalam konteks kehidupan perusahaan berorietasi
laba. Konsep-konsep tentang proses komunikasi; bentuk-bentuk, prinsip-prinsip, dan
perencanaan bagi komunikasi bisnis yang efektif. Kegiatan komunikasi dalam kaitannya
dengan ketenagakerjaan, transaksi benda serta jasa. Komunikasi untuk maksud-maksud
promosi produk, memelihara hubungan dengan konsumen.
Dosen: Sumaryo Gs, Tubagus Hassanudin, Indah Nurmayasari, Rio Tedi Prayitno.
AGB616315, Hukum dan Etika Bisnis, 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kepada
mahasiswa tentang aspek legal dan prinsip moral sebagai kerangka yang jelas bagi
pemangku kepentingan agribisnis, agar dicapai keputusan bisnis yang baik, transaksi
bisnis yang seimbang dan setara, dan terciptannya keadaban dalam praktis agribisnis.
Difokuskan untuk konteks Indonesia.
Dosen : Begem Viantimala, Wuryaningsih Dwi Sayekti, dan Tim
AGB616316, Statistika Non-Parametrik, 3(2-1)
Analisis sampel tunggal dengan uji binomial, uji khi-kuadrat, uji kolmogorov-smirnov,
analisis sampel ganda tidak berpasangan dengan uji mann withney-u, analisis varian dua arah
dan satu arah. Analisis korelasi; uji koefisien kontingensi, uji khi-kuadrat sample ganda dan
majemuk, uji fisher, uji khi-kuadrat koreksi kontingensi. Korelasi rank spearman dan korelasi
kendall. Analisis regresi linear berganda.
Dosen: Dewangga Nikmatullah, Rio Tedi Prayitno dan Tim
AGB616317, Riset Operasional, 3(2-1)
Sejarah, pengertian dan model riset operasional; network planning (PERT/CPM);
program transportasi; program linier dan variasinya: model grafis dan simpleks, dualitas dan
analisis sensitivitas; aplikasi riset operasi dalam agribisnis.
Dosen: M. Irfan Affandi, Lina Marlina, dan Tim
AGB616318, Ekonomi Regional, 3(2-1)

Pengertian ekonomi regional; teori lokasi; dimensi pembangunan ekonomi terpadu;
keterkaitan pembangunan regional dan sektoral; teknik-teknik analisis ekonomi regional:
studi ekonomi basis, shift share, hubungan ekonomi ke depan dan ke belakang, konsep
pengganda dan teori input-output.
Dosen: Teguh Endaryanto, M. Irfan Affandi, Sudarma Widjaya, dan Eka Kasymir.

AGB616319, Sosiologi Keluarga, 3(2-1)
Keluarga sebagai topik kajian ilmiah, konsep keluarga, perkembangan keluarga, beragam
pendekatan dalam kajian keluarga (antropologi, struktur fungsional, institusional, interaksi
simbolik, ekonomi, konflik), isu-isu keluarga (anak dan keluarga, wanita dan keluarga,
migrasi dan keluarga, perubahan sosial dan keluarga), metode dan analisis kajian keluarga,
upaya pemberdayaan keluarga.
Dosen: Tubagus Hasanudin, Suarno Sadar, Kordiyana K Rangga, dan Rio Tedi Prayitno.
AGB616320, Kelembagaan, Organisasi, Kepemimpinan, 3(2-1)
Konsep dan ciri-ciri organisasi sosial, dimensi, tipe dan arah perkembangan organisasi
sosial, organisasi-organisasi modern, birokrasi, pengendalian organisasi, pendekatan
masyarakat dan kepemimpinan dalam organisasi, tipe dan pola kepemimpinaan, persyaratan
dan aspek situasi dalam kepemimpinan, kepemimpinan kelompok dan kepemimpinan yang
efektif.
Dosen: Irwan Effendi, Indah Nurmayasari, BegemViantimala, Tubagus Hasanudin, dan
Rio Tedi Prayitno.
AGB616321, Dinamika Pembangunan Desa, 3(2-1)
Pembahasan histori sosiologis masyarakat desa, masyarakat desa menurut beberapa
sudut pandang, teori sosiologi, pembangunan dan masyarakat desa, reaksi masyarakat desa
terhadap intervensi supra desa, kemiskinan dan masyarakat desa, konsep dan permasalahan
pembangunan berencana.
Dosen: Irwan Effendi, Sumaryo Gs, Dewangga Nikmatullah, Tubagus Hasanudin, dan
Suarno Sadar.
AGB616322, Perubahan Sosial, 3(2-1)
Pengertian dan batasan perubahan sosial, sebab dan pola perubahan sosial, dimensi,
sumber dan bentuk-bentuk perubahan sosial, konflik dan perubahan sosial, teori-teori
perubahan sosial, dimensi-dimensi perubahan sosial, perspektif dan modernisasi dalam
perubahan sosial, perspektif sistem dunia dalam perubahan sosial, gerakan sosial dan

perubahan sosial, penetapan perubahan.
Dosen: BegemViantimala, Suarno Sadar, Tubagus Hasanudin, Irwan Efendi, Suarno
Sadar, dan Rio Tedi Prayitno.

AGB616324, Psikologi Masyarakat Petani, 3(2-1)
Pengenalan aspek-aspek psikologis manusia sebagai individu dan sebagai anggota
kelompok dalam usaha memahami tingkah laku masyarakat petani. Definisi, proses
terbentuknya, peranannya dalam interaksi manusia sampai upaya untuk mengubah konsepkonsep dasar seperti persepsi, representasi sosial, motivasi dan sikap. Aspek kelompok
mencakup proses terjadinya kelompok, perilaku individu dan kelompok (konformitas,
ketaatan, deindividualisasi, pengekor), sosialisasi, konflik dan kerjasama sampai pada
perilaku agresi dan altruisme di dalam masyarakat. Pengenalan metode penelitian psikologi
(metode pengumpulan data, alat pengukuran, dan variable-variabel).
Dosen : Begem Viantimala, Sumaryo Gs, Suarno Sadar, dan Tubagus Hasanudin.
AGB616325, Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Partisipatif, 3(2-1)
Komunikasi dan perubahan berencana, beragam strategi komunikasi (model linear dan
model partisipatif) untuk perubahan rencana, langkah-langkah penyusunan program, model
linear dan model partisipatif, dan langkah-langkah evaluasi program pengembangan
partisipatif, tujuan evaluasi, penetapan kriteria keberhasilan, data evaluasi, dan pengukuran
perubahan.
Dosen: Irwan Effendi, Sumaryo Gs, dan Dewangga Nikmatullah.
AGB616326, Analisis Pengambilan Keputusan, 2(2-0)
Linier programming, teori antrian, model transportasi, model analisis risiko, pengambilan
keputusan berbasis indeks kinerja, markov process, decision analysis, forecasting, discriminat
analysis, pengambilan keputusan dengan pemungutan suara (voting), pengambilan keputusan
dengan proses hierarki analitik (AHP), dan model teori permainan (game theory).
Dosen: R. Hanung Ismono, M. Irfan Affandi, Lina Marlina, Ani Suryani dan Tim
AGB616327, Keuangan dan Perbankan, 2(2-0)
Pengertian bank dan lembaga keuangan lain, produk-produk perbankan, manajamen
perbankan, time value of money, lembaga keuangan non-bank, hukum perbankan dan
perkreditan, bank sentral, dan kebijakan moneter Indonesia
Dosen : Dwi Haryono, R. Hanung Ismono, Dyah Aring HL, dan Ani Suryani.

AGB616328, Strategi dan Kebijakan Agribisnis, 2(2-0)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kepada
mahasiswa tentang pentingnya berpikir dan bertindak strategik dalam menjalankan
bisnis, yang mencakup konsep dan ruang lingkup strategi dan kebijakan agribisnis, proses
perumusan strategi yang diawali dengan proses identifikasi issue strategik pada
lingkungan eksternal (lingkungan makro dan lingkungan persaingan industri) serta
lingkungan internal perusahaan, berbagai bentuk pilihan strategi, analisis perumusan
alternatif strategi dan proses evaluasi alternatif strategi.
Dosen : R. Hanung Ismono, Bustanul Arifin, Wan Abbas Zakaria, Sudarma Widjaya,
M. Irfan Affandi, Teguh Indaryanto, dan Dwi Haryono.
AGB616329, Keuangan Internasional, 2(2-0)
Mata kuliah ini memberi pemahaman tentang mekanisme pergerakan nilai uang
yang dipengaruhi oleh sejumlah perubahan faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor
non ekonomi di dalam dan di luar negeri.
Dosen : Eka Kasymir, Dwi Haryono, Ali Ibrahim Hasyim, Wan Abbas Zakaria, dan
Suriaty Situmorang.
AGB616330, Statistik Multivariat, 2(2-0)
Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep
statistik dengan data yang berbentuk multivariat. Topik yang dipelajari meliputi aspekaspek dari multivariat, aljabar matriks, acak dan vektor, sampel acak, distribusi normal
multivariat, inferensia vektor rata-rata, uji perbedaan rata-rata multivariat (dua kelompok,
anova satu dan dua jalur, manova satu dan dua jalur, model regresi multivariat, analisis
jalur (path analysis), analisis komponen utama, analisis faktor, analisis korelasi kanonis,
analisis diskriminan dan analisis kelompok.
Dosen : Zainal Abidin, Dwi Haryono, Dyah Aring H.L., R. Hanung Ismono, dan F.E.
Prasmatiwi, dan Tim
AGB616367, Pendidikan Orang Dewasa, 3(2-1)
Definisi dan tujuan pendidikan orang dewasa; pola partisipasi orang dewasa dalam
pendidikan; filosofi pendidikan orang dewasa. Mengenal institusi dan program pendidikan
orang dewasa di lembaga-lembaga penyuluhan (pertanian dan non pertanian): penetapan
dan pengembangan program pendidikan orang dewasa; evaluasi dan administrasi
pendidikan orang dewasa.
Dosen: Begem Viantimala, Dewangga Nikmatullah, Tubagus Hasanudin, dan Tim
AGB616360, Perilaku Konsumen, 3(2-1)

Memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang
pengertian dan pentingnya pembelajaran perilaku konsumen, ruang lingkup perilaku
konsumen, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen, hubungan
perilaku konsumen dengan pengambilan keputusan dan strategi pemasaran serta
menjelaskan berbagai cara mengidentifikasi dan menganalisis perilaku konsumen untuk
mengembangkan produk dan jasa sesuai dengan keperluan melalui penelitian perilaku
konsumen.
Dosen: Yaktiworo Indriani, Suriaty Situmorang, Teguh Endaryanto, dan Rabiatul
Adawiyah.
AGB616362, Komunikasi Lintas Budaya 3(2-1)
Teori dan konsep komunikasi antar budidaya mempunyai akar yang berbeda,
sehingga mata kuliah ini mempersiapkan kemampuan komunikasi yang baik dimanapun
mahasiswa berada.
Dosen : Tim Dosen Komunikasi Lintas Budaya.
AGB616363, Kajian Agraria, 3(2-1)
Pembahasan mengenai agraria dan latar belakang kajian agraria, pembentukan dan
perubahan struktur agraria, hukum-hukum agraria di Indonesia, latar belakang konflik
agraria, hukum, sejarah, peluang dan tantangan reforma agraria serta metodologi kajian
agraria.
Dosen : Tim Dosen Kajian Agraria.
AGB616364, Kebijakan Pertanian, 3(2-1)
Kebijakan produksi; pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya alam; kebijakan
harga dan bidang perkreditan; policy analysis matrix (PAM); kebijakan pertanian kaitannya
dengan otonomi daerah.
Dosen: Bustanul Arifin, M. Irfan Affandi, Sudarma Widjaya dan R. Hanung Ismono.
AGB616365, Ekologi Manusia, 3(2-1)
Menelaah hubungan interaksi antara masyarakat manusia dan lingkungan hidupnya
dengan menggunakan konsep-konsep ekologi dan konsep-konsep ilmu-ilmu sosial sebagai
pisau analisis, konsep-konsep ekologi seperti spesialisasi niche, habitat, produktivitas, sikus
hara mineral, rantai pangan, jaring pangan, tingkat trofik, homeostatis, energi dan entropi,
adaptasi dan seleksi digunakan untuk mengupas sejauhmana dan bagaimana manusia
beradaptasi dengan lingkungannya melalui sistem nilai dan norma, lembaga-lembaga sosial
dan teknologi yang dikembangkan. Masalah-masalah ekologi yang timbul akibat kegagalan
adaptasi dari masyarakat.

Dosen: Sudarma Widjaya, Sumaryo Gs, Tubagus Hasanuddin, dan Zainal Abidin.
AGB616367, Kependudukan, 2(2-0)
Pengertian demografi dan ilmu kependudukan serta kegunaannya dalam menganalisis
masyarakat/penduduk dalam berbagai ruang lingkup (makro, mikro, desa, kota, regional, dan
internasional yang mencakup aspek kualitas dan kuantitas), variabel-variabel penentu
perkembangan penduduk (kelahiran, kematian dan migrasi), beragam pengertian dan
ukuran dasar dalam demografi, angkatan kerja dan kesempatan kerja, gerak penduduk,
prinsip-prinsip dalam proyeksi penduduk, pertalian antar variabel penduduk dan variabel
lain (lahan, pangan/revolusi hijau, kemiskinan, pembangunan pertanian yang berkelanjutan
dan lingkungan) serta kebijakan kependudukan.
Dosen: Yaktiworo Indriani, Wuryaningsih Dwi Sayekti, Achdiansyah Soelaiman, dan
Rabiatul Adawiyah.

AGB616368, Jurnalisme Pertanian, 2(2-0)
Pengertian dasar jurnalisme, bahasa jurnalisme, gaya bahasa jurnalisme, kata
dan kalimat jurnalisme, paragraf jurnalisme, EYD dalam jurnalisme, etika bahasa
jurnalisme, menulis untuk radio dan TV, bahasa jurnalisme online, investigasi dalam
teknik jurnalisme. Definisi wawancara, hakekat wawancara,tujuan dan syarat-syarat
wawancara, sumber data dan sumber pustaka dalam penulisan berita, konsep
penalaran dalam jurnalistik, pengenalan software komputer jurnalisme, komputer
jurnalisme berbasis media online.
Dosen: Bustanul Arifin, M. Irfan Affandi, dan Indah Nurmayasari.
AGB616369 Negosiasi dan Advokasi Bisnis

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kepada
mahasiswa tentang negosiasi dan advokasi bisnis sebagai proses komunikasi,
peran presentasi dalam negosiasi dan advokasi bisnis, konsep negosiasi, proses
negosiasi yang efektif, bagaimana menangani konflik, penyusunan kontrak bisnis,
konsep advokasi, proses advokasi, evaluasi dampak advokasi, dan kasus
advokasi bisnis Indonesia dan peranan media massa dalam advokasi bisnis.
Dosen: R. Hanung Ismono, Adia Nugraha, Eka Kasymir
AGB616370 Gender dan Pembangunan

Membahas konsep gender, gender dan studi pembangunan, isu gender dalam
pembangunan, ragam perpektif gender, ragam pendekatan gender, analisis gender
dan pembangunan; serta metode penelitian berbasis gender.
Dosen : Dewangga N, Dame Trully G, dan Begem Viantimala H.

AGB616371 Psikologi Masyarakat Tani
Pengenalan aspek-aspek psiologis manusia sebagai individu dan sebagai anggota
kelompok dalam usaha memahami tingkah laku masyarakat petani.Definisi,
proses terbentuknya interaksi manusia sampai upaya untuk mengubah konsepkonsep dasar seperti persepsi, representasi sosial, motivasi dan sikap. Aspek
kelompok mencakup proses terjadinya kelompok, perilaku individu dan kelompok
(konformitas, ketaatan, deindividualisasi, pengekor), sosialisasi, konflik dan
kerjasama sampai pada perilaku agresi dan altruisme di dalam masyarakat.
Pengenalan metode penelitian psikologi (variabel psikologis, metode
pengumpulan data, dan alat pengukuranvariabel).
Dosen: Sumaryo Gs, Begem Viantimala, Serly Silviyanti, dan Tim
AGB616402, Seminar Usul Penelitian, 1(0-1)
Seminar usul ditujukan guna menyajikan proposal rencana penelitian setelah
mendapatkan persetujuan dosen pembimbing.
Dosen: Tim Dosen Jurusan Agribisnis.
AGB616403, Seminar Hasil Penelitian, 1(0-1)
Seminar usul penelitian wajib bagi mahasiswa yanag telah menyelesaikan penelitian
dan disetujui oleh dosen pembimbing. Seminar dihadiri oleh minimal 10 mahasiswa,
dosen pembimbing, dan dosen pembahas.
Dosen: Tim Dosen Jurusan Agribisnis.
AGB616404, Skripsi, 4(0-4)
Skripsi dibimbing oleh minimal satu orang pembimbing. Ujian dilaksanakan oleh tim
penguji skripsi yang terdiri dari pembimbing dan satu orang penguji di luar pembimbing.
Ujian dilakukan secara komprehensif yang berkaitan dengan penelitian yang telah
dilakukan dan ilmu yang telah dipelajari terkait dengan penelitian.
Dosen: Tim Dosen Jurusan Agribisnis.

