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Program Studi Penyuluhan Pertanian
A. PENDAHULUAN
Program Studi Penyuluhan Pertanian pada awalnya merupakan Program Studi Penyuluhan
dan Komunikasi Pertanian. Program ini dibuka berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 174/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program
Studi pada Universitas Lampung. Latar belakang Pembukaan PS Penyuluhan Pertanian ini
adalah kebutuhan akan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di
bidang penyuluhan. Program Studi Penyuluhan Pertanian, diharapkan dapat menghasilkan SDM
yang mampu merencanakan dan melaksanakan perubahan dalam masyarakat dengan
memperhatikan aspek-aspek internal maupun eksternal, dan juga mampu mengelola proses
perubahan masyarakat yang sedang berlangsung sampai dengan tercapainya masyarakat yang
mandiri.
Program revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan pertanian yang
dicanangkan pada tahun 2005 merupakan salah satu langkah mewujudkan tujuan pembangunan
pertanian, yatu mengembangkan sisitem pertanian berkelanjutan, yang difokuskan penataan
kelembagaan penyuluhan pertanian, penigkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian,
peningkatan kelembagan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, dan pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan dan agribisnis.
Sistem dan kinerja penyuluhan pertanian semenjak akhir 1990-an sangat menurun kondisinya
dan perlu diperbaiki. Kegiatan pertanian sangat memerlukan upaya Penyuluhan/pemberdayaan
Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanian, Pengembangan teknologi produksi pertanian,
dan Pengembangan manajemen usahatani (agrobisnis). Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Mosher (1966) yang menempatkan Penyuluhan Pertanian sebagai salah satu faktor pelancar,
penentu (pemicu dan pemacu) keberhasilan pembangunan pertanian, dan dapat dilihat pada era
1970-an pembangunan pertanian di Indonesia, melalui Revolusi Hijau, serta pada tahun 1984
Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.
Sehubungan dengan hal ini, maka untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian di
Indonesia yang berkelanjutan, diperlukan Ilmu-Ilmu Pertanian, setidaknya mencakup tiga
Program Studi, yaitu: (1) Teknologi Budidaya Pertanian atau Agroteknologi, (2) Pengelolaan
usahatani atau Agribisnis serta (3) Pengembangan mutu SDM Pertanian atau Penyuluhan dan
Komunikasi Pertanian. Sejak tahun 1999 Fakultas Pertanian Universitas Lampung telah memiliki
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) yang pada tahun 2004 telah
mendapat akreditasi B (skor 352) dari BAN-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, namun pada tahun 2007 terdapat
perubahan kebijakan dengan dikeluarkannya SK Dirjen Dikti No. 163 tahun 2007 tentang
Penataan dan Kodifikasi Program Studi, yang mengharuskan Program Studi PKP bergabung
dalam Program Studi Agribisnis Jurusan Agribisnis (semula bernama Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian).
Penggabungan program studi ini menimbulkan berbagai masalah, seperti: alumni yang
dihasilkan tidak memiliki keahlian yang spesifik, sedangkan dunia kerja lebih mengenal alumni

dengan bidang keahlian Ekonomi Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Secara nasional maupun
internasional, bidang keahlian atau Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian telah diakui
secara luas. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI, semenjak tahun 2006 telah ditetapkan
Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan (SP3K) dan ditindaklanjuti oleh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk
menempatkan satu orang penyuluh dalam satu desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan hal
tersebut, berarti kebutuhan akan tenaga penyuluh semakin banyak karena di setiap kementerian
membutuhkan tenaga penyuluh.
VISI
Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dalam Menghasilkan Sumberdaya
Manusia yang Mampu Menerapkan Prinsip-Prinsip Penyuluhan Pertanian serta Mampu berperan
sebagai Agen Pembaharuan dalam Pembangunan Pertanian.
B. MISI
1. Menyelenggarakan proses belajar mengajar/pendidikan kepada mahasiswa secara
profesional untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing global dan
berkepribadian mulia.
2. Meningkatkan kualitas penelitian bagi dosen dan mahasiswa pada bidang penyuluhan
dan komunikasi pertanian untuk pengembangan keilmuan dan perumusan kebijakan.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat untuk menunjang pembangunan
masyarakat berbasis Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.
4. Menjalin dan meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku
kepentingan (stakeholders), lembaga penelitian, pengabdian, dan pendidikan di tingkat
nasional maupun internasional.
C. TUJUAN
Berdasarkan penetapan KKNI Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) mengacu pada Permendikbud No 73 tahun 2013, maka secara
spesifik tujuan pendidikan Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Lampung adalah untuk menghasilkan SDM (lulusan) yang:
1. Menghasilkan Sarjana Pertanian yang profesional untuk menghasilkan lulusan yang
profesional, berdaya saing global dan berkepribadian mulia.
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas bagi dosen dan mahasiswa pada bidang
penyuluhan dan komunikasi pertanian untuk pengembangan keilmuan dan perumusan
kebijakan.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas untuk menunjang
pembangunan masyarakat berbasis Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.
4. Menghasilkan kerjasama dan kemitraan berkualitas dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders), lembaga penelitian, pengabdian, dan pendidikan di tingkat nasional
maupun internasional.

D. SEBARAN MATAKULIAH

SEMESTER 1
Komak

Mata Kuliah

UNI616101

Pendidikan Agama Islam

Sks
3 (2-1)

UNI616102

Pendidikan Agama Katholik

3 (2-1)

W

UNI616103

Pendidikan Agama Kristen

3 (2-1)

W

UNI616104

Pendidikan Agama Hindu

3 (2-1)

W

UNI616105

Pendidikan Agama Budha

3 (2-1)

W

UNI616112
UNI616106
UNI616108
AGB616101
BIO616
PPN616101

Pendidikan Pancasila
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Matematika Ekonomi
Biologi Umum
Sosiologi Perdesaan

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

W
W
W
W
W
W

AGB616102

Pengantar Ilmu Ekonomi

3 (2-1)

W

AGB616103

Dasar-dasar Manajemen

2 (2-0)

W

Jumlah

24 (18-6)

W/P
W

Prasyarat

SEMESTER II
Komak

Mata Kuliah

Sks

W/P

UNI616107

Pendidikan Kewarganegaraan

2 (2-0)

W

FPU616101

Pengantar Ilmu Pertanian

2 (2-0)

W

FPU616102

Praktik Pengenalan Pertanian

1 (0-1)

W

KIM616

Kimia Dasar

3 (2-1)

W

*)

UNI616111

Statistika

2 (2-0)

W

FIS616

Fisika Dasar

3 (2-1)

W

THP616101

Pengantar Teknologi Hasil Pertanian

2 (2-0)

W

AGT616104

Klimatologi Pertanian

2 (2-0)

W

AGB616104

Ekonomi Mikro
Dasar-dasar Penyuluhan dan
Komunikasi Pertanian

3 (2-1)

W

3 (2-1)

W

PPN616102

Jumlah

23 (18-5)

Prasyarat

SEMESTER III
Komak
PPN616201

Mata Kuliah
Psikologi Masyarakat Tani

Sks
3 (2-1)

W/P
W

FPU616301

Pengembangan Masyarakat

3 (2-1)

W

PPN616202

Teknologi Informasi dan Multimedia*

3 (2-1)

W

AGB616205

Gizi dan Pangan

2 (2-0)

W

AGR616201

Dasar-Dasar Budidaya Tanaman

3 (2-1)

W

TNH616201

Dasar-dasar Ilmu Tanah

3 (2-1)

W

HPT616207

Dasar-dasar Perlindungan Tanaman

3 (2-1)

W

PPN616203

Kelembagaan dalam Penyuluhan

3 (2-1)

P

PPN616204

Perubahan Sosial

3 (2-1)

P

PPN616205

Dinamika Pembangunan Desa

3 (2-1)

P

AGB616204

Manajemen Agribisnis

2 (2-0)

P

Jumlah

31 (22-9)

SKS Mata Kuliah Wajib

20 (14-6)

SKS Mata Kuliah Pilihan

11 (8-3)

Prasyarat

SEMESTER IV
Komak
AGB616207
AGB616206
AGB616208
AGT616213
UNI616201
PPN616206

Mata Kuliah
English for Agribussiness
Koperasi
Usaha Tani
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kewirausahaan
Komunikasi Kelompok

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

W/P
W
W
W
W
W
P

PPN616207
PPN616208
AGB616202
AGB616105

Komunikasi Lintas Budaya
Kajian Agraria
Tataniaga Pertanian
Ekonomi Pertanian

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

P
P
P
P

Prasyarat

Jumlah
SKS Mata Kuliah Wajib
SKS Mata Kuliah Pilihan

27 (20-7)
14 (10-4)
13(10-3)

SEMESTER V
Kode MK
PPN616301
PPN616302
PPN616303
PPN616304
AGB616306

Mata Kuliah
Statistika Penelitian
Komunikasi Bisnis
Ekologi Manusia
Kependudukan
Pembangunan Pertanian

Sks
4 (2-2)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
2 (2-0)

W/P
W
W
W
W
W

FPU616302

Produksi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan

2 (2-0)

W

PPN616305
PPN616306
PPN616307
PPN616308

Perilaku Organisasi
Kelompok, Organisasi dan Kepemimpinan*
Metode dan Teknik Penyuluhan*
Gender dan Pembangunan

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

P
P
P
P

PPN616309
PPN616310

Sistem Penyuluhan Pertanian
Dinamika Kelompok
Jumlah
SKS Mata Kuliah Wajib
SKS Mata Kuliah Pilihan

3 (2-1)
3 (2-1)
34 (24-9)
16 (12-4)
18 (12-6)

P
P

Prasyarat

SEMESTER VI
Kode MK
PPN616311
PPN616312
PPN616313
FPU616303
FPU616304
PPN616314
AGB616329
AGB616332
AGB616305

Mata Kuliah
Pendidikan Orang Dewasa
Metode Penelitian Sosial Ekonomi
Perencanaan dan Evaluasi Program Peny
Sistem Pertanian Berkelanjutan
Budidaya Perairan dan Perternakan
Media dan Alat Bantu Penyuluhan*
Praktek Kewirausahaan Pertanian
Perencanaan Pengembangan Wilayah
Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingk
Jumlah
SKS Mata Kuliah Wajib
SKS Mata Kuliah Pilihan

Sks
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
2 (2-0)
3 (2-1)
3 (0-3)
3 (2-1)
3 (2-1)
25(16-9)
13 (10-3)
12 (6-6)

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

Prasyarat

SEMESTER VII
Komak

Sks

W/P

1 (1-0)

W

AGB616401 Kuliah Kerja Lapang

1 (0-1)

W

FPU616401

Praktik Umum

3 (0-3)

W

UNI616401

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

3(0-3)

W

PPN616401

Mata Kuliah
Seminar Proposal Penelitian

Jumlah

Baru

8(1-7)

SKS Mata Kuliah Wajib

8(1-7)

SKS Mata Kuliah Pilihan

0(0-0)

SEMESTER VIII
Kode MK
PPN616402
PPN616403

Mata Kuliah

Sks

W/P

Seminar Hasil Penelitian
Skripsi
Jumlah
SKS Mata Kuliah Wajib

1 (1-0)
4 (4-0)
5 (5-0)
5 (5-0)

W
W

Prasyarat

E. DESKRIPSI MATAKULIAH:

UNI616101 Pendidikan Agama Islam 3 (2-1)
Al Qur’an dan sains; manusia dan agama, aqidah Islamiyah, syari’ah Islamiyah:
Akhlaq AL Islam: kapita Selekta Sejarah Islam
Dosen : Dosen Agama Islam
UNI616102 Pendidikan Agama Katholik 3 (2-1)
Dasar iman Katolik; hidup menggereja dan memasyarakat;tugas dan tanggung
jawab umat Katholik; pengabdian.
Dosen : Dosen Agama Katholik
UNI616103 Pendidikan Agama Kristen 3 (2-1)
Dasar iman Kristen: iman dan ilmu pengetahuan; tanggung jawab Umat Kristen;
pengabdian.

Dosen : Dosen Agama Kristen
UNI616104 Pendidikan Agama Hindu 3 (2-1)
Kerangka dasar Agama Hindu; tattwa, susila, yadnya: Dasar keimanan Hindu, dasar dan
tujuan umat Hindu.
Dosen : Dosen Agama Hindu
UNI616105 Pendidikan Agama Budha 3 (2-1)
Falsafah Budha, jalan hidup umat Budha, agama Budha dan khasanah pengetahuan;
relevansi agama Budha dengan zaman modern dan pembangunan.
Dosen: Dosen Agama Budha
UNI616106 Bahasa Indonesia 3 (2-1)
Ejaan Bahasa Indonesia, tata bahasa, ata: kata dasar dan kata jadian, kalimat-kalimat
tunggal dan kalimat majemuk, paragraf, naskah, dan naskah karya ilmiah.
Dosen : Tim Dosen Bahasa Indonesia
UNI616108 Bahasa Inggris 3 (2-1)
English for Intermediate-Advance Course: Review in Tenses, Conditional, Active-Passive, noun
clause. Adjective clause, adverbial clause, gerund and infinitive, conjunction, relative clause,
functional skills, reading comprehension.
Dosen : Tim Dosen Bahasa Inggris
UNI616112 pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 (2-0)
Pengertian tentang hakekat Wawasan Nusantara, ketahanan nasiona;, dan politik strategi
nasional dan sistem dasar pertahanan dan keamanan negara.
Dosen : Tim Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
BIO616 Biologi 3 (2-1)
Teori dasar kehidupan dan konsep hidup, sel sebagai satuan terkecil kehidupan, teori sel,
jaringan dan organ. Pengenalan dunia tumbuhan. Membran sel: diffusi, osmosis dan transport
aktif. Nutrisi pada tumbuhan, fotosintesis, fiksasi nitrogen dan respirasi. Reproduksi tumbuhan
dan hewan. Genetika, ekologi dan keanekaragaman organisme.
Dosen : Tim Dosen Biologi
KIM616 Kimia 3 (2-1)
Memberikan pemahaman tentang satuan internasional, molekul/benda, perubahan
olekul/benda; sifat atom/unsur dalam molekul/benda; persamaan reaksi. Reaksi keseimbangan,
kelarutan dan pengendapan; reaksi kinetika (kecepatan reaksi, katalisator) dan pergerakan
molekul, hukum termodinamika; sistem kimia air, asam, basa, protonisasi, garam dan larutan
penyangga; Kimia listrik (oksidasi-reduksi); kimia inti dan radiasi kimia; Dasar kimia organik
(rantai karbon-rantai panjang dan gugus fungsi senyawa organik); senyawa nitrogen (amin,
amida, nitril) dan liptida; Fungsi fidiologi dan struktur asam amino, peptida dan protein (enzim
dan coenzim); molekul dasar keturunan (asam nukleat dan sintesa protein; sumber dan
penggunaan energi oleh makhluk hidup; metabolisme karbohidrat dalam makhluk hidup, kimia
lemak dalam sel.

Dosen : Tim Dosen Kimia

616 Fisika 3 (2-1)
Satuan dasar dan vektor; gerak: lurus dan melingkar; gaya dan mekanika: kerja, energi
daya, momentum, termodinamika, mekanika fluida; elektrodinamika dan eletrostatika,
elektromagnetik, optik dan fisika inti.
Dosen : Tim Dosen Kimia
AGB616101 Matematika 2 (2-0)
Pernyataan dan perangkai, argumen, silogisme, himpunan, operasi himpunan, aljabar,
relasi dan fungsi.
Dosen : Tim Dosen Matematika
PPN616311 Pendidikan Orang Dewasa 3 (2-1)
Pengertian dan makna pendidikan orang dewasa, karakteristik orang dewasa, pola
partisipasi dan pendidikan orang dewasa, institusi dan program pendidikan orang dewasa, latar
belakang sosiologis pendidikan orang dewasa, teori pendidikan bagi orang dewasa, prinsipprinsip pendidikan orang dewasa, cara belajar orang dewasa, dan metode pendidikan orang
dewasa.
Dosen: Dewangga N, Begem Viantimala, Rio Tedi Prayitno, Yuniar Aviati
PPN616102 Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 3 (2-1)
Pengantar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, falsafahdan prinsip Penyuluhan dan
Komunikasi Pertanian, pengenalan wilayah kerja dan sasaran penyuluhan, proses adopsi dan
difusi inovasi pembangunan, unsur-unsur penyuluhan, keterkaitan penyuluhan dengan
komunikasi, teori-teori komunikasi untuk penyuluhan pertanian, metode dan teknik penyuluhan,
media dan alat bantu penyuluhan, perencanaan program dan evaluasi penyuluhan.
Dosen: Irwan Effendi, Sumaryo Gs, Rio Tedi Prayitno, Dame Trully, Indah Listiana
FPU616101 Pengantar Ilmu Pertanian 2 (2-0)
Definisi dari pertanian, sains pertanian dan lingkungan, sejarah pertanian dan pertanian
usaha, cuaca dan iklim serta unsur-unsurnya.
Dosen : Tim Dosen Pengantar Ilmu Pertanian
FPU616102 Praktik Pengenalan Pertanian 1 (0-1)
Pengenalan kegiatan pertanian secara langsung di lapangan, kondisi sosial, budaya dan
ekonomi keluarga petani.
Dosen : Tim Dosen Praktik Pengenalan Pertanian

PPN616306 Kelompok, Organisasi, dan Kepemimpinan 3 (2-1)
Unsur-unsur dasar kelompok dan organisasi, ukuran kelompok dan organisasi, normanorma kelompok dan organisasi, tujuan kelompok dan organisasi, jenis-jenis kelompok dan
organisasi, teori kelompok dan organisasi, dinamika kelompok dan organisasi, efektivitas
kelompok dan organisasi, perilaku kelompok dan organisasi, karakteristik pemimpin dan
kepemimpinan, teori kepemimpinan, bentuk-bentuk kepemimpinan, kepemimpinan dan
efektivitas kelompok dan organisasi, perkembangan teori kelompok, organisasi, dan
kepemimpinan.
Dosen: Irwan Effendi, Tubagus Hasanuddin, Helvi Yanfika, Indah Listiana
AGB616204 Manajemen Agribisnis 2 (2-0)
Perngertian 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, 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.
PPN616204 Perubahan Sosial 3 (2-1)
Konsep-konsep struktur sosial, unsur-unsur struktur sosial, lembaga/pranata sosial,
kekuasaan dan wewenangan, proses dan interaksi sosial, teori-teori struktur sosial, stratifikasi
sosial, pengendalian sosial, dan perubahan struktur sosial, fase-fase perubahan berencana,
menggerakan masyarakat dan bekerja menuju perubahan, perspektif teori-teori perubahan sosial
budaya, perubahan berencana, sistem sosial dan proses-proses perubahan fundamental, penyebab
perubahan sosial dan kebudayaan, arah perubahan sosial, perspektif teori modernisasi, perspektif
teori penyandaran, pespektif teori imperialism budaya, perspektif teori interksi, perspektif teori
difusi inovasi.
Dosen: Begem Viantimala, Irwan Effendi, Tubagus Hasanuddin , Suarno Sadar
PPN616205 Dinamika Pembangunan Desa 3 (2-1)
Isu-isu pembangunan dan perdesaan, kebijakan-kebijakan dalam pembangunan masyarakat,
pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan, kaitan pembangunan pedesaan dan perkotaan,
program-program pembangunan pedesaan dan perkotaan, faktor pendorong dan penghambat
dalam pembangunan, pembangunan dan kemiskinan, teknologi dan pembangunan, gerak
perubahan pembangunan masyarakat.
Dosen: Sumaryo Gs, Tubagus Hasanuddin, Helvi Yanfika, Indah Listiana
PPN616101 Sosiologi Perdesaan 3 (2-1)
Pola -pola kelembagaan, proses-proses social, lembaga-lembaga kemasyarakatan, grup
sosial, sistem status dan pelapisan masyarakat, pola hubungan antara suku bangsa, pola
komunikasi, kekuasaan dan wewenang, keluarga dan peranan wanita, bentuk masyarakat dan
pola adaptasi ekologi, perubahan sosial, antara sosiologipenerapan dan pemikiran sosial.
Dosen: Begem Viantimala, Sumaryo Gs, Kordiyana K. Ranggam, Tubagus Hasanuddin

PPN616304 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), variable-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.
Dosen: Kordiyana K. Rangga, Rio Tedi Prayitno, Yaktiworo Indriani, Wuryaningsih DS
TNH616201 Dasar – Dasar Ilmu Tanah 3 (2-1)
Tanah dan peradaban manusia, tanah sebagai sumberdaya, pembentukan tanah, sifat fisik,
kimia dna biologi tanah, sumber hara tanah (N, P, K, Ca, Mg, S dan unsur mikro) dan
pengelolaannya, interpretasi penggunaan tanah, lingkungan tanah , dasar – dasar klasifikasi dan
survei tanah.
Dosen : Tim Dosen Dasar – Dasar Ilmu Tanah

FPU616301 Pengembangan Masyarakat 3 (2-1)
Komunitas dalam masyarakat, pengembangan komunitas, sejarah pengembangan
masyarakat, azas dan prinsip pengembangan masyarakat, strategi dan pendekatan dalam
pengembangan masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi warga, pengorganisasian warga
komunitas, peranan pekerja pengembangan masyarakat, pendampingan masyarakat,
pengembangan kelembagaan dan modal sosial masyarakat, pembangunan berbasis masyarakat.
Dosen: Sumaryo Gs, Kordiyana K. Rangga, Tubagus Hasanuddin, , Yuniar Aviati
AGT616104 Klimatologi Pertanian 2 (2-0)
Ruang lingkup iklim; Pengertian cuaca dan iklim; Unsur – unsur cuaca/iklim; Siklus
hidrologi; Klasifikasi iklim; Iklim tropika/Indonesia; Gejala El-Nino dan La-Nina; Prinsip dasar
modifikasi iklim.
Dosen : Tim Dosen Klimatologi Pertanian.
HPT616207 Dasar – Dasar Perlindungan Tanaman 3 (2-1)
Organisme pengganggu tanaman; Penyakit pada tanaman; Jenis hama; Virus dan Penyakit
yang dapat menyerang tanaman.
Dosen : Tim Dosen Dasar – Dasar Perlindungan Tanaman
THP616101 Pengantar Teknologi Hasil Pertanian 2 (2-0)
Pengenalan konsep – konsep dasar tentang teknologi pertanian dan unsur – unsurnya
sebagia bagian dari pembangunan pertanian dan nasional, dan bidang profesi bidang teknologi.
Selain itu dibahas pula konsep industri pertanian, perkembangannya dan peranannya dalam
perkembangan perekonomian rakyat dan penopang perekonomian daerah.
Dosen : Tim Dosen Pengantar Teknologi Hasil Pertanian

PPN616202 Teknologi Informasi dan Multimedia 3 (2-1)
IT dan kepentingan bisnis, IT dalam penyuluhan dan komunikasi pertanian, Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi: mesin cetak, radio, telepon, telepon seluler, televise;
Perangkat multimedia, teknik perekaman audio, perekaman visual mixing audio-visual, dubbing,
dan penggandaan audio visual; Pemanfaatan IT dalam penyuluhan dan komunikasi pertanian.
Dosen: Sumaryo Gs, Tiara A.P. Hernanda, M. Ibnu, Indah Listiana, Rio Tedi P.
PPN616302 Komunikasi Bisnis 3 (2-1)
Dasar-dasar komunikasi, penerapan dalam konteks kehidupan perusahaan berorientasi 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 promosi produk, memelihara hubungan
dengan konsumen.
Dosen: Kordiyana K. Rangga, Serly Silviyanti, Dame trully G, M. Ibnu
PPN616313 Perencanaan dan Evaluasi Program Penyuluhan 3 (2-1)
Masalah-masalah dalam penyuluhan, Perumusan masalah dalam program, Prinsip-prinsip
penyusunan program, unsur-unsur program, langkah-langkah penyusunan program, prinsipprinsip evaluasi program, langkah-langkah evaluasi program, tujuan evaluasi, penetapan kriteria
keberhasilan, data evaluasi dan pengukuran perubahan, penetapan indikator kinerja, pengukuran
kinerja.
Dosen: Tubagus Hasanuddin, Indah Listiana, Tiara A.P. Hernanda, Helvi Yanfika
PPN616301 Satistika Penelitian 4 (2-2)
Analisis sampel tunggal dengan uji binomial, uji khi-kuadrat, uji kolmogorov-smirnov,
analisis sampel ganda tidak berpasangan dengan uji Mann Withney-U, analsis varian dua arah
dan satu arah. Analisis korelasi: uji koefisien kontingensi, uji khi-kuadrat sampel ganda dan
majemuk, uji fisher, uji khi-kuadrat koreksi kontingensi.
Korelasi rank spearman dan korelasi kendall. Analisis regresi linier berganda.
Dosen: Sumaryo Gs, Rio Tedi Prayitno, Dame Trully, Dewangga, N
PPN616201 Psikologi Masyarakat Tani 3 (2-1)
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 konsep-konsep 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, Tiara A.P.Hernanda, Indah N
PPN616307 Metode dan Teknik Penyuluhan 3 (2-1)

Pengertian dan ragam metode penyuluhan, pengertian dan ragam teknik penyuluhan,
prinsip dasar pemilihan metode dan teknik penyuluhan, efektivitas dan efisiensi metode dan
teknik penyuluhan. Metode-metode pendekatan partisipatif, RRA, PRA. Aplikasi pendekatan
partisipatif dalam penyuluhan.
Dosen: Tubagus Hasanuddin, Sumaryo Gs, Indah Listiana
AGB616306 Pembangunan Pertanian 2 (2-0)
Sumberdaya pembangunan, peran pertanian dalam pembangunan, isu-isu pembangunan,
transformasi struktural pembangunan, teori-teori ekonomi pembangunan, teori-teori sosial
pembangunan, perubahan tekonologi biologi-kimia-mekanis dalam pembangunan, perubahan
kelembagaan pembangunan, riset pendidikan dan penyuluhan dalam pembangunan, pemerataan
pembangunan, indeks pembangunan manusia, pembangunan ramah lingkungan.
Dosen: Bustanul. A, Sudarma Wijaya, Sumaryo Gs, Teguh Endaryanto
AGB616332 Perencanaan Pengembangan Wilayah 3 (2-1)
Pengertian perdesaan, permasalahan perdesaan serta implikasinya, pendekatan perencanaan
dan perspektif pembangunan perdesaan. Sistem-sistem perdesaan: ekologi dan tataruang,
ekonomi dan sosial, produksi dan tataniaga pertanian. Perencanaan sektor-sektor strategis
perdesaan: pertanian dan industri, transportasi dan komunikasi, energi, permukiman, pendidikan
dan kesehatan.
Dosen: Sudarma Wijaya,Teguh Endaryanto
AGB616102 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 (2-1)
Konsep kelangkaan (scarcity), pilihan (choice), dan biaya peluang (opportunity cost),
macam kegiatan ekonomi , system 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 perhitungannya, 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 fiscal dan moneter.
Dosen: Hanung Ismono, F.E Prasmatiwi, Dyah Aring
AGB616205 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
berbgai program gizi dan pangan yang ada di Indonesia.
Dosen: Yaktiworo I, Rabiatul Adawiyah, Kordiyana K. Rangga, Wuryaningsih DS
AGT616213 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 (2-0)
Pengertian dan prospek tanaman pangan, unsur produksi, agroteknologi tanaman pangan,
karakteristik pertumbuhan tanaman pangan, dan teknologi produksi tanaman pangan (padi,
jagung, kedelai kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, talas, sagu, sayuran dan buah buahan).

Dosen : Tim Dosen Produksi Tanaman Pangan
FPU616302 Produksi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan (Silvikultur) 2 (2-0)
Pengertian dan prospek tanaman perkebunan, unsur produksi, agroteknologi tanaman
perkebunan, karakteristik pertumbuhan tanaman perkebunan, dan teknologi produksi tanaman
perkebunan (karet, sawit, kakao, tebu, kopi dan teh).
Dosen : Tim Dosen Produksi Tanaman Perkebunan dan Budidaya Tanaman Kehutanan
(Silvikultur)
FPU616304 Usaha Peternakan dan Perikanan 2 (2-0)
Usaha peternakan dan perikanan sebagai ilmu yang bersifat multidisiplin, memiliki ruang
lingkup peternakan, kegiatan pengelolaan ternak, pengembangbiakan, dan pengolahan hasil.
Selain itu juga mempelajari ruang lingkup perikanan, pengertian ilmu perikanan meliputi
kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan, eksploitasi, sumberdaya hayati laut, perikanan
tangkap, dan pengolahan hasil.
Dosen : Tim Dosen Budidaya Peternakan dan Perikanan
PPN616207 Komunikasi Lintas Budaya 3 (2-1)
Ruang lingkup pengertian dan dimensi komunikasi lintas budaya, Kebudayaan dalam
konteks komunikasi lintas budaya, Faktor-faktor penyebab meningkatnya kajian Komunikasi
Lintas Budaya, Proses komunikasi lintas budaya, Fungsi Komunikasi Lintas Budaya, Variabel
kebudayaaan yang mempengaruhi proses Komunikasi Lintas Budaya.
Dosen : Dewangga N, Serly S, Dame T, Indah N
AGB616103 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 DS, Kordiyana K Rangga, Yaktiworo Indriani, Rabiatul Adawiyah
AGB616202 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 efisiensi system tataniaga.
Dosen: Hanung Ismono, Dwi Haryono, Ktut Murniati
AGB616208 Usahatani 3 (2-1)
Klasifikasi Usahatani; prinsip ekonomi dalam usahatani; proses produksi; analisis biaya
dan pendapatan; perencanaan usahatani.
Dosen: F.E Prasmatiwi, Dwi Haryono

AGB616105 Ekonomi Pertanian 2 (2-0)
Persoalan-persoalan ektan; faktor-faktor kelembagaan dalam ektan, prinsip-prinsip
ekonomi dalam usahatani; supply chain management, faktor produksi pertanian; permintaan dan
penawaran hasil pertanian; tataniaga dan perdagangan hasil pertanian; kebijakan pertanian;
industry kreatif pedesaan; linking lural urban ekonomi, model –model pembangunan pertanian
Dosen: Wan Abbas Zakaria, Dwi Haryono
AGB616305 Ekonomi Sumberdaya Alam 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; ekonomi sumberdaya perikanan, kehutanan, lahan (tanah) dan air serta
mineral; SDA dengan kaitannya dengan issu lingkungan hidup, perubahan iklim dan
merkantilisme pembangunan bersih (clean development mechanism).
Dosen: Zainal Abidin, Wan Abbas Zakaria, Ktut Murniati
PPN616303 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, siklus hara mineral,
rantai pangan, jaring pangan, tingkat tirofik, homeostatis, energy dan entropi, adaptasi dan
seleksi digunakan untuk mengupas sejauh mana dan bagaimana manusia beradaptasi dengan
lingkungannya melalui sistem, nilai dan norma. Masalah-masalah ekologi yang timbul akibat
kegagalan adaptasi dari masyarakat.
Dosen: Sumaryo Gs, Tubagus Hasanuddin
PPN616206 Komunikasi Kelompok dan Organisasi 3 (2-1)
Teori organisasi kelompok sebagai organisasi sosial, sifat komunikasi kelompok,
kepemimpinan kelompok dan organisasi, komunikasi kelompok dalam pemecahan maasalah dan
dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip komunikasi kelompok dan organisasi hubungan
komunikasi dengan perilaku organisasi kelompok (kelompok tani), komunikasi internal dan
eksternal kelompok dan organisasi.
Dosen: Dewangga N, Indah N, Dame Trully G, Yuniar Aviati
AGB616206 Koperasi 3 (2-1)
Sejarah dan perkembangan koperasi, pengertian, cirri, kelembagaan, dan prinsip
koperasi,pembentukan, amalgamasi, dan perubahan koperasi, struktur organisasi koperasi,
manajemen dana administrasi koperasi, 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, Sumaryo Gs

PPN616208 Kajian Agraria 2 (2-0)
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
PPN616308 Gender dan Pembangunan 3 (2-1)
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
PPN616309 Sistem Penyuluhan Pertanian 3 (2-1)
Membahas pokok-pokok teori sistem, komponen dan manajemen sistem penyuluhan dan
pemahaman menyeluruh tentang rangkaian kegiatan penyuluhan.
Dosen : Irwan Effendi, Sumaryo Gs, Indah Listiana,
PPN616312 Metode Penelitian Sosial Ekonomi 3 (2-1)
Filsafat ilmu: Hubungan ilmu pengetahuan dengan penelitian: metode ilmiah, tipe metode,
metode dan proses penelitian; unsure unsure penelitian ilmiah; beberapa metode penelitian yang
sering digunakan dalam penelitian sosial ekonomi pertanian; pemanfaatan studi kelayakan;
perumusan masalah penelitian; memilih variabel dan teknik pengukurannya; pengumpulan data;
analisis data; penulisan laporan penelitian
Dosen: Irwan Effendi, Sumaryo Gs
UNI616201 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 DS, Kordiyana K Rangga, Adia Nugraha, Yaktiworo Indriani,
Rabiatul A
PPN616401 Seminar Usul Penelitian 1(1-0)
Seminar usul ditujukan guna menyajikan proposal rencana penelitian setelah mendapatkan
persetujuan dosen pembimbing.
Dosen: Tim Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
PPN616402 Seminar Hasil Penelitian 1 (1-0)
Seminar usul penelitian wajib bagi mahasiswa yanag telah menyelesaikan penelitian dan
disetujui oleh dosen pembimbing. Seminar dihadiri oleh minimal 10 mahasiswa, dosen
pembimbing, dosen pembahas..
Dosen: Tim Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

PPN 616403 Skripsi 5 (5-0)
Skripsi dibimbing oleh minimal satu orang pembimbing. Ujian dilasanakan oleh tim
penguji skripsi yang terdiri dari pembimbing dan satu orang penguji di lura pembimbing. Ujian
dilakukan secara komprehensif yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan ilmu
yang telah dipelajari terkait dengan penelitian.
Dosen: Tim Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
FPU616401 Praktik Umum 3 (0-3)
Kegiatan di luar jam kuliah yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman
nyata terjun di dunia profesional terkait dengan mata kuliah yang diminati dan telah diambil
sebelumnya.
Dosen: Tim Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
UNI616403 Kuliah Kerja Nyata 3 (0-3)
Diikuti oleh mahasiswa selama 60 hari di lapangan dan dipandu oleh Universitas.
Dosen: Tim Dosen Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

