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TUJUAN PENDIDIDKAN 
 

Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor Ilmu Pertanian di Fakultas Pertanian 

Universitas Jember bertujuan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang handal di 

bidang pertanian dan diharapkan para lulusannya mampu: 

 Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, sikap dan perilaku dalam proses  

pengambilan keputusan secara profesional  dan bertanggung jawab dalam 

pembangunan pertanian 

 Mengenali fenomena pembangunan pertanian dalam arti luas secara tajam untuk 

memecahkan persoalan pembangunan pertanian dan masalah aktual lainnya yang ada 

pada masyarakat. 

 Mengikuti dinamaaika perkebanagan IPTEKS yang inovatif dan terbaru di bidang 

pertanian baik secara makro maupun mikro. 

 

VISI DAN MISI 

Visi institusi sebagai penyelenggara Program Doktor Ilmu Pertanian adalah : 

 Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, berdaya guna, mandiri serta 

mampu menghasilkan lulusan yang berdaya analisis tinggi dan mampu menemukan 

teori-teori baru dalam bidang pertanian untuk merespon dan mengelola 

pembangunan pertanian industrial berkelanjutan. 

 

Misi institusi  sebagai penyelenggara Program Doktor Ilmu Pertanian adalah: 

 Menyelenggarakan pendidikan Program Doktor Ilmu Pertanian yang profesional dan 

diperlukan dalam pembangunan pertanian industrial berkelanjutan 

 Menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang pertanian yang bermutu dan mampu 

menghasilkan produk, teori serta konsep-konsep baru dalam memecahkan persoalan-

persoalan pembangunan pertanian industrial berkelanjutan. 

 Menyelenggarakan  kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka diseminasi 

hasil riset. 

 

KURIKULUM PRODI STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN 

Kurikulum  ian disusun berdasarkan visi dan misi Prodi Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas 

Pertanian dan Universitas Jember.  Kurikulum disusun telah diselaraskan  dengan deskripsi 
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Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9  dan mengacu pada  Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SNPT) Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. 

Berdasarkan SK Rektor Universitas Jember Nomor: 17239/UN25/KR/2016 tentang 

pedoman akademik Universitas Jember maka pendidikan doktor ilmu pertanian dapat 

dilaksanakan melalui perkuliahan terstruktur dengan menempuh minimal 42 SKS sesuai 

dengan (SNPT) Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. Untuk mahasiswa prodi S3 yang 

sebidang ilmu maka tidak perlu menempuh matrikulasi sedangkan mahasiswa non sebidang 

diwajibkan menempuh matrikulasi. Jika diperlukan mahasiswa tersebut juga disarankan 

untuk sit in pada beberapa mata kuliah di prodi S2 yang ada di Fakultas Pertanian 

disesuaikan dengan topik penelitian disertasinya. 

Berdasarkan ketentuan SNPT Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 dan SK Rektor 

Universitas Jember Nomor: 17239/UN25/KR/2016, SKS adalah satuan kredit semester 

dimana 1 SKS didefinisikan dalam 50 menit tatap muka per minggu, 50 menit tugas 

terstruktur per minggu dan 60 menit belajar mandiri per minggu. Beban studi mahasiswa 

Prodi Doktor Ilmu Pertanian pada semester pertama adalah 12 SKS (6 SKS wajib dan 6 SKS 

minat konsentrasi keilmuan), semester kedua adalah 12 SKS (6 SKS wajib dan 6 SKS minat 

konsentrasi keilmuan) dan semester ketiga adalah 13 SKS (2 SKS proposal dan 11 

SKSdisertasi) dan semester keempat adalah 5 SKS (3 SKS karya tulis internasional dan 2 SKS 

seminar hasil). 

 

KOMPETENSI LULUSAN 

Berdasarkan pada  Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Permenristek Dikti No. 44 

tahun 2015 dan KKNI, maka Kompetensi lulusan Prodi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas 

Pertanian Universitas Jember sebagai berikut; 

a. Mampu mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang pertanian dan 

menggunakannya untuk memecahkan masalah bidang pertanian dengan pendekatan 

Multi, Inter dan Transdisiplin keilmuan pertanian 

b. Mampu mengembangkan konsep dan ilmu pengetahuan yang maju dan terbarukan 

melalui riset dan menghasilkan karya inovatif, kreatif, produktif, sistematik, original, 

teruji dan bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan pertanian. 

c. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan penelitian bidang ilmu Pertanian 

yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan kemaslahatan umat manusia, 

serta  mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Capaian pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai kompetensi lulusan Program Studi 

Doktor Ilmu Pertanian disajikan pada tabel berikut : 

 Capaian Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

SIKAP 

 

 

CP 1 

Memiliki sikap sebagai ilmuwan yang mampu  

meninternalisasi nilai-nilai, norma dan etika akademik serta 

memiliki integritas,dan tanggung jawab yang tinggi dalam 

pengembangan ilmu dan teknologi dibidang pertanian untuk 

kesejahteraan dan pembangunan pertanian 

 

CP 2 

Memiliki sikap dan perilaku profesional dan inovatif dalam 

menghasilkan karya yang inovatif dan produktif sebagai 

wujud kesalehan sosial bagi masyarakat. 

 

CP 3 

Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi ilmiah secara 

efektif dan tanggap terhadap perkembangan IPTEKS dan 

permasalahan bidang pertanian. 

 

 

 

 

 

PENGETAHUAN 

CP 4 Menguasai filsafat ilmu dan penelitian dibidang pertanian 

 

CP 5 

Mengidentifikasi, menjelaskan, mengevaluasi, menganalisis 

berbagai permasalahan bidang pertanian dengan cara 

pendekatan filosofis dan metode ilmiah 

 

 

 

CP 6 

Menguasi teori dan atau teknis secara komprehensif 

dibidang pertanian dengan pendekatan holistik dan 

terintegrasi antara ilmu tanaman, ilmu perlindungan 

tanaman, ilmu tanah, sosial ekonomi dan teknologi 

pertanian dalam upaya pengembangan IPTEKS dan 

permasalahan dibidang pertanian. 

 

 

 

 

 

KEMAMPUAN 

BIDANG KERJA 

 

 

 

CP 7 

Mampu merencanakan dan melaksankan riset dalam bentuk 

roadmap riset dengan pendekatan holistik dan multidisplin 

keilmuan di bidang pertanian untuk pengembangangan 

IPTEKS yang maju, terkini dengan tingkat novelti yang tinggi 

dibidang pertanian. 

 

 

Mampu menhasilkan karya yang inovatif, produktif serta 

mendiseminasikan untuk menyelesaikan berbagai masalah 
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CP 8 pertanian di  masyarakat. 

 

 

CP 9 

Menghasilkan karya ilmiah hasil riset yang mampu 

dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional terindeks 

 

Bidang Keilmuan 

Sesuai dengan visi dan misi serta capaian pembelajaran yang dirumuskan, maka bidang 

keilmuan yang akan dikembangkan melalui Program Doktor Ilmu Pertanian adalah 

Pertanian Industrial Berkelanjutan dengan  minat penelitian meliputi: (1) Agribisnis; (2) 

Ilmu Tanah; (3) Agronomi, (4) Ilmu Perlindungan Tanaman  dan (5) Teknologi Hasil 

Pertanian 

 

Bimbingan Akademik 
 

1. Bagi mahasiswa yang diterima Program studi akan membentuk Panel Reviews 

Postgraduate (PRP) terdiri dari 1 orang  promotor dan 2 orang Ko-Promotor, ketiga 

orang pembimbing tersebut sekaligus menjadi komisi pembimbingan selama 

menempuh program doktor di Program Studi Ilmu Pertanian UNEJ. 

2. Sidang komisi pembimbingan akan diadakan oleh Panel Reviews Postgraduate (PRP) 

danmahasiswa untuk merencanakan mata kuliah yang akan ditempuh per semester 

dan proposal penelitian mahasiswa. 

3. Evaluasi akan dilakukan kepada mahasiswa setiap dua semester (setahun). Jika IPK 

kurang dari 3,50 mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengulang  dan jika 

tetap di bawah standar kelayakan akan di dikeluarkan. 

4. Penilaian dan keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa sangat ditentukan oleh 

progress report penelitian tahun pertama (Seminar hasil penelitian selama 12 bulan 

dihadapan PRP dan civitas akademika.,  ujian secara oral dan tertutup untuk 

mengetahui rencana penyelesaian proyek penelitiannya). Jika Panel Reviews 

Postgraduate (PRP) menganggap layak untuk diteruskan (satisfied),maka 

mahasiswa tersebut direkomendasikan untuk melanjutkan dan menyelesaikan 

keseluruhan proyek penelitiannya. 

5. Ujian akhir disertasi dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 6 penguji terdiri 

dari  I orang Pembimbing Utama dan 2 orang  Pembimbing Anggota,  2 

orangPenguji  Internal(berasal dari lingkungan PS Ilmu Pertanian UNEJ)dan1 

orangPenguji Eksternal (berasal dari luar Universitas Jember).  

6. Penguji disertasi bisa direkomendasi oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing 

Anggota,  berdasarkan profesional keilmuan dalam kategori bidang keilmuan dan 

profesi atau pengalaman, kedudukan, jabatanyang disetujui oleh Program Studi 

Ilmu Pertanian. 
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UJIAN /EVALUASI/PENILAIAN 
 

1. Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah diserahkan sepenuhnya kepada dosen 

pembina/pengampu mata kuliah . 

2. Nilai akhir untuk mata kuliah yang dibina oleh lebih dari satu dosen pengampu 

menggunakan  nilai gabungan dari tim dosen matakuliah yang bersangkutan.  

3. Nilai akhir merupakan gabungan dari nilai : tugas, ujian tengah semester, dan 

ujian akhir semester. 

 

Nilai akhir ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. 

 

Huruf Nilai Angka Kategori 

A 4,00 ≤   80  Istimewa 

AB 3,50 75  ≤ AB  < 80 Sangat baik 

B 3,00 70  ≤ B < 75 Baik 

BC 2,50 65  ≤   BC  < 70 Cukup baik 

C 2,00 60  ≤  C  < 65 Cukup 

CD 1,50 55  ≤  CD  < 60 Kurang 

D 1,00 50  ≤  D  <  55 

DE 0,50 50  ≤ DE  < 55 Sangat kurang 

E 0,00 <45 

 

 

4. Mahasiswa yang memperoleh nilai mata kuliah C  pada tiap akhir semester 

diberi kesempatan  untuk menempuh ujian perbaikan yang diselenggarakan 

pada semester yang sama. Nilai maksimum yang dicapai pada ujian perbaikan 

adalah B 

5. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat progress report atau kemajuan hasil 

studi tiap semester kepada promotor.   

 

UJIAN DISERTASI 
 

Ujian disertasi dapat dilaksanakan apabila,Disertasi merupakan tugas akhir mahasiswa 

berupa karya tulis dari hasil penelitiannya. Disertasi disusun sesuai dengan cara dan bentuk 

menurut peraturan yang ditetapkan, dibimbing oleh Komisi Pembimbing yang terdiri dari  1 

orang Pembimbing Utama dan 2 orang Pembimbing Anggota  

Ujian Disertasi adalah ujian yang bersifat menyeluruh mengenai disertasi yang ditulis 

oleh mahasiswa, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana mahasiswa yang 
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bersangkutan telah mampu menguasai dan mensintesakan ilmu yang dipelajari sehubungan 

dengan disertasi yang ditulisnya. Ujian disertasi diselenggarakan secara lisan di depan tim 

pengujinya.  

1. Seluruh mata kuliah telah dinyatakan lulus dengan IPK minimal 3,50 

2. Ujian disertasi dilaksanakan setelah naskah disertasi disetujui oleh komisi 

pembimbing, yang dinyatakan pada lembar persetujuan. 

3. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik. 

4. Telah terdaftar pada panitia ujian disertasi. 

5. Mempunyai publikasi internasional (minimal diterima jurnal internasional 

terindeks Scopus) 

6. Nilai TOEFL ≥ 500 

 

  Penilaian disertasi didasarkan pada lima komponen dengan bobot sebagai berikut : 

(1) Seminar Proposal  (30 %), (2) Seminar Hasil(30 %) dan (3) Ujian Akhir  (gabungan dari 

nilai ujian tertutup dan terbuka) 40 persen. Nilai minimal kelulusan adalah B (3,0). 

Unsur pertama dan kedua diberikan oleh komisi pembimbing sedangkan unsur ketiga 

diberikan oleh semua anggota tim penguji. Hasil ujian disertasi diumumkan oleh tim penguji 

setelah pelaksanaan ujian selesai, dengan kriteria : (1) Lulus, (2) Lulus dengan perbaikan, 

(3) Tidak lulus 

Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, masih diperkenankan mengikuti ujian disertasi 

ulangan. Perbaikan naskah disertasi harus diselesaikan paling lambat satu bulan setelah 

tanggal pelaksanaan ujian disertasi. Perbaikan naskah dilakukan oleh mahasiswa 

berdasarkan saran/koreksi dari tim penguji. 

 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:  

1. Dengan Pujian, apabila: 

IPK > 3,75 tanpa nilai C dan lama studi maksimal  7 semester 

2. Sangat Memuaskan, apabila : 

IPK 3,50 - 3,75 tanpa nilai C. 

3. Memuaskan: apabila :  IPK < 3,50 

 

GELAR AKADEMIK 
 

Sesuai dengan SK Mendikbud RI No. 036/O/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan 

Perguruan Tinggi, maka lulusan Program Studi S-3 ini berhak mendapatkan gelar 

akademik Doktor yang disingkat (Dr). dalam bidang  Ilmu Pertanian. 
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Organisasi Kurikulum 
 Kurikulum disusun memuat mata kuliah dan sistem perkuliahan, tugas-tugas 

khusus, tugas penelitian dan penulisan disertasi/bentuk lain penyajian hasil penelitian 

secara lisan dan tertulis, mengadakan monitoring kesesuaian materi yang sesuai standar 

kompetensi yang diharapkan. Untuk meraih gelar doktor Beban studi Prodi Doktor Ilmu 

Pertanian UNEJ bagi peserta yang sesuai dengan SNPT melalui Permenristekdikti no. 44 

tahun 2015 bahwa pendidikan S3 (Doktor)  untuk yang sebidang sekurang-kurangnya 

42sks, maka diharapkan mahasiswa dapat  menyelesaikan studi secara formal dan 

terstruktur dalam kurun waktu  minimal 3 tahun dan maksimum 5 tahun. Sedangkan 

mahasiswa yang tidak sebidang diharuskan melaksanakan matrikulasi beberapa mata 

kuliah. 

 

STRUKTUR KURIKULUM 

 Program Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember 

diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS), dimana satu SKS berdasarkan 

SNPT 2015 terdiri dari 50 menit tatap muka per minggu, 60 menit tugas terstruktur per 

minggu dan 60 menit belajar mandiri per minggu. 1 SKS pada proses pembelajaran berupa 

seminar atau bentuk lain yang sejenis, dilaksanakan dengan tatap muka 100 menit per 

minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. 1 SKS pada 

proses pembelajaran berupa praktik lapang, penelitian, perancangan atau pengembangan 

serta pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 170 menit per minggu per 

semester. Setiap mata kuliah harus menyelesaikan 16 kali tatap muka per semester dimana 

kehadiran dosen dan mahasiswa termonitoring dalam SISTER UNEJ. 

Total jumlah SKS yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam penyelesaian Prodi 

Doktor Ilmu Pertanian adalah 42 SKS dimana pada semester pertama terdiri dari 6 SKS mata 

kuliah wajib dan 6 SKS mata kuliah pilihan, semester dua juga 12 SKS yang terdiri dari 6 SKS 

mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Kurikulum terstruktur dari Prodi Doktor Ilmu 

Pertanian terdiri dari MK Wajib dan MK Pilihan. MK Wajib terdiri dari Filsafat Sains, Analisis 

Statistika, Pertanian Berkelanjutan, Masalah Khusus (Kajian Referensi), Kolokium, Proposal 

Disertasi, Disertasi, Seminar dan Karya Ilmiah Internasional. Sedangkan MK pilihan 

tergantung kepada minat riset (Gambar 5.1). Mata kuliah pilihan yang ditempuh mahasiswa 

Prodi Doktor Ilmu Pertanian sangat ditentukan oleh minat riset yang akan mereka 

rencanakan. Prodi Doktor Ilmu Pertanian menyediakan mata kuliah pilihan sesuai dengan 
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minat risetnya. Pada semester ketiga mahasiswa mulai mengajukan proposal usulan 

penelitiannya 2 SKS dan melaksanakan penelitian disertasinya 11 SKS. Pada semester 

keempat mahasiswa sudah diwajibkan untuk membuat karya ilmiah internasional 3 SKS dan 

melaksanakan seminar hasil penelitiannya, sehingga total SKS yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan Prodi Doktor Ilmu Pertanian adalah 42 SKS dan lama studi minimal 3 tahun 

maksimum 5 tahun. Detail distribusi mata kuliah disajikan pada Tabel 5.3. 

Pembelajaran di Prodi menggunakan metode Student Centered Learning (SCL) 

dengan model Problem Based Learning dan Project Based Learning dimana mahasiswa setiap 

perkuliahan diberi tugas untuk menulis paper, mengkaji artikel di jurnal internasional dan 

mempresentasikannya di kelas terhadap perkembangan IPTEKS maju di bidang pertanian 

dan permasalahan pertanian yang terjadi di masyarakat. Selain tugas paper dan presentasi 

maka kuis tidak terjadwal juga bagian dari tugas yang diberikan dosen. Penilaian akhir mata 

kuliah telah diatur oleh SK Rektor Nomor 7770/UN25/EP/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang 

pedoman penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jemberdan diupload oleh dosen ke 

SISTER UNEJ (www.sister.unej.ac.id). 

Mahasiswa mulai memasuki tahap penyelesaian tugas akhirnya (disertasi) pada 

semester 3 dimulai dari pengajuan judul, kemudian penetapan persetujuan judul, penetapan 

komisi disertasi, seminar proposal, pelaksanaan riset, seminar hasil, ujian tertutup dan ujian 

terbuka. Mekanisme itu telah ada SOP penyelesaian tugas akhir melalui SISTER UNEJ 

(www.sister.unej.ac.id) dan yang diatur oleh SK Rektor Nomor 7770/UN25/EP/2017, tanggal 

5 Juni 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember. 

Selain perkuliahan, maka mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengikuti workshop 

sehari yang tidak wajib dan akan diselenggarakan oleh Prodi Doktor Ilmu Pertanian 

(tergantung jumlah pendaftar) seperti teknik interview, teknik  presentasi, teknik pembuatan 

proposal, teknik penulisan artikel dan publikasi ilmiah. Hal ini penting sebagai pemahaman 

kembali (refreshing) mahasiswa dalam hal metodologi penelitian, yang merupakan bagian 

penting dalam mengkonstruksikan proposal atau disain riset untuk disertasi. Workshop 

semcam ini bisa diberikan lebih satu kali, untuk membahas bagian-bagian metodologi 

(misalnya mengkonstruksi rumusan riset yang researcheable, desain riset, sampling dan 

tehnik analisis yang relevan.  

 

 

 

http://www.sister.unej.ac.id/
http://www.sister.unej.ac.id/
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Detail Distribusi Mata kuliah per Semester pada 
Prodi Studi Doktor Ilmu Pertanian 

 

Semester Kode Mata Kuliah SKS 

  Wajib  

1 IPU3101 Filsafat Sains 3 

IPU3102 Analisis Statistika 3 

 Pilihan  

IPB  3102 Teori dan Analisis Mikro Ekonomi 3 

IPB  3104 Ekonomi Industri Pertanian 3 

IPA  3101 Genetika Kuantitatif 3 

IPA  3102 Pengembangan Produksi Tanaman 3 

IPH  3101 Resistensi Tanaman Terhadap Hama dan 
Penyakit 

3 

IPH  3103 Ekologi Populasi Seranga 3 

IPT  3101 Perencanaan dan Kebijakan SDA Terpadu 3 

IPT  3102 Pengembangan dan Pengelolaan DAS  
Terpadu  

3 

IPP3101 Teknik Pasca Panen dan proses hasil 
Pertanian 

3 

IPP 3102 Pasca Panen Tanaman Pertanian 3 

 

2  Wajib  

IPU3201 Pertanian Berkelanjutan 3 

IPU3202 Masalah Khusus (Kajian Referensi) 2 

IPU 3203 Kolokium 1 

 Pilihan  

IPB  3203 Pemasaran  dan Manajemen Rantai Pasok 3 

IPB  3201 Manajemen Pengambilan Keputusan 3 

IPB  3202 Ekonomi dan Perdagangan Internasional 3 

IPU  3205 Bioteknologi Pertanian 3 

IPA  3203 Fisiologi dan Metabolik Tanaman 3 

IPA  3201 Kapita Selekta Pemuliaan Tanaman 3 

IPH  3102 Interaksi Serangga, Tanaman dan Musuh 
Alami 

3 
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IPH  3201 Toksiologi Pestisida 3 

IPT  3202 Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim dan 
Kebencanaan   

3 

IPT 3103 Pengelolaan Produktivitas Tanah  3 

IPP 3201 Perencanaan IndustriPertanian 3 

IPP 3202 Teknologi Produksi Pertanian Ramah 
Lingkungan 

3 

    

3 IPU3301 Proposal Disertasi 2 

IPU3302 Disertasi  11 

    

4 IPU 3401 Seminar Hasil 2 

IPU 3402 Karya Ilmiah Internasional 3 

 
 

SILABI MATAKULIAH 
PROGRAM DOKTOR ILMU PERTANIAN 

 

1. Filsafat Sains (IPU3101 – 3 SKS),  
Membahas kajian pengetahun dan sains secara luas, yang mencakup epistemologi (logika, 

ontologi, aksiologi, teleologi), etika, estetika, dan mengeksplorasi peran ipteks dan moralitas 
dalam kehidupan untuk mencari kebenaran demi kemaslahatan umat manusia. Kajian tersebut 
merupakan penghantar pemikiran untuk mengkontruksi ilmu pengetahuan yang nantinya diekspresikan 

dalam tulisan (disertasi). Metode  Penelitian sebagai landasan Penelitian Ilmiah, Pengembangan 
Metodologi Penelitian, Kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah, Pengelompokan Penelitian secara 
umum. Dalam aspek metodologi (riset) yang menjadi pokok perhatian adalah metoda ilmiah, 

konsep riset (definisi, peneliti, etika riset, pendekatan ilmiah dan hipotesis), berbagai tehnik 
pendekatan  penentuan metoda riset untuk laboratorium, lapangan (survei), permodelan dan 
simulasi. Pelaksanaan riset, analisis dan interpretasi hasil,penarikan kesimpulan dan penyajian 

secara ilmiah, baik dalam bentuk lisan (presentasi lisan) maupun tertulis.  Struktur Pengkajian 
Ilmiah (Perumusan Ilmiah, Penentuan Variabel, dan Teknik Pengukuran: Perumusan dan 

Pengujian Hipotesis, Pengumpulan Data; Analisis dan Penafsiran data dan penulisan laporan 
tertulis. 
 
2. Analisis Statistika (IPU3102 – 3 SKS) 
Review statistik diskriptif dan inferensi.  Pendalaman analisis regresi, korelasi, analisis varians 
dan kovarians. Model-model analisis regresi (polinomial, eksponensial, logaritmik, resiprokal, 

elastisitas konstan, dan model ekonometrik lain yang relevan), model-model peramalan 
(forecasting) danmodel-model deterministik. 
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3. Pertanian Berkelanjutan (IPU3201 – 3 SKS) 
Membahas pemahaman tentang Pertanian Berkelanjutan. Isyu-isyu global dan nasional terkait 

pembangunan pertanian (dan pangan), kemiskinan dan pengangguran. Masalah-masalah 
pertanian: SDA (lahan dan air), global warming, teknologi (benih, pupuk, pestisida), 
eksternalitas, penduduk,  konsumsi (pangan) dan lingkungan. Prinsip-prinsip 

agroekosistem.Aspek-aspek nilai tambah (value added, profitability) pada pertanian 
berkelanjutan.Aspek-aspek keharmonisan lingkungan (environmental stewardship) pada 
pertanian berkelanjutan.Aspek-aspek kualitas dan kesejahteraan hidup petani (quality and 
prosperity of life) pada pertanian berkelanjutan.Kajian-kajian berkenaan dengan dinamika 
dan kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan, baik tataran global maupun nasional. 

 
4. Masalah Khusus (IPU 3202 –2 SKS) 
Membahas kajian topik-topik aktual  untuk mendalami perkembangan mutakhir dalam 

masalah-masalah dan dinamika perkembangan pertanian. Pengkajian diarahkan untuk 
menghasilkan kertas kerja, makalah ataupun artikel yang dapat dipresentasikan pada forum 
ilmiah, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Makalah juga diharapkan dapat 

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berkualifikasi tinggi. Pengkajian juga diarahkan untuk 
menjembatani antara teori yang dipelajari dengan aplikasi/realita pengembangan ilmu dan 
topik-topik yang dipelajari/didalami.  

 
5. Kolokium (IPU  3301 – 1 SKS) 
Membahas kajiantopik penelitian disampaikan dalam forum seminar  reguler program doktor 

ilmu pertanian.  Topik bahasan terkait tentangrencana penelitian ditinjau dari masing-masing 
bidang ilmu yang mendukung kegiatan penelitian mahasiswaprogram doktor. 
 

6. Bioteknologi Pertanian (IPU 3205 – 3 SKS) 
Membahas pendalaman dan pengembangan bioteknologi pertanian pada tingkat sel dan 
molekul dengan mengkaitkan  aspek fisiologi, ekologi, genetika dan pemuliaan tanaman 

berdasarkan berbagai hasil penelitian mutahir yang sedang berkembang. Selain itu juga 
diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontruksi vektor ekspresi pada tumbuhan, 

metode transformasi langsung dan tidak langsung, analisis organisme transgenik, prospek dan 
dampak teknologi transgenik (kajian keamanan hayati, pangan, pakan dan lingkungan) 
 

7. Teori dan Analisis Mikro Ekonomi (IPB 3102 – 3 SKS) 
Teori Kelangkaan dan tingkah laku ekonomi.Pendalaman Teori konsumsi dan 
permintaan.Pendalaman Teori Produksi,biaya produksi, optimisasi produksidanteori 

penawaran. Teori Harga,pasar dan jenis-jenis pasar. Pasar faktor produksi dan teori 
keseimbangan umum, Pareto, serta teori ekonomi kesejahteraan.Surplus konsumen dan 
surplus produsen, dead weight loss, fungsi keuntungan.Peran teknologi dan lingkungan 

terhadap ekonomi.Analisis multimarket dan keseimbangan umum, Ekonomi kesejahteraan 
pada pasar persaingan tidak sempurna, Kesejahteraan ekonomi: aplikasi pada analisis 
kebijakan pertanian, Kesejahteraan ekonomi: aplikasi pada ekonomi lingkungan. 

 
8. Ekonomi Industri Pertanian (IPB 3104 – 3 SKS) 
Konsep pertanian industrial,agroindustri, agribisnis. Struktur organisasi industri, perilaku 

industri dan kinerja industri. Konsep-konsep dan metode analisis  perusahaan-perusahaan 
dalam industri (pasar). Analisis Investasi, Lokasi, efisiensi, daya saing.Teori Biaya, keuangan 

dan akuntansi. Teori Pengembangan Sumberdaya Manusia Industrial.Teori penetapan harga, 

http://ismailrasulong.files.wordpress.com/2010/03/analisis-pesaing-industri.pdf
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pemasaran, dan periklanan.Pendalaman analisis SCP (Structure, Conduct, 
Performance).Collusion, Merger, Joint-Venture, dan lainnya.Kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan industri pertanian.Analisis lingkungan eksternal dan analisa persaingan 
industri pertanian dan pangan.Pembahasan kasus ekonomi industri pertanian (dan pangan) 
baik di Indonesia maupun global. 

 
9. Pemasaran dan Manajemen Rantai Pasok (IPB 3203 – 3SKS) 
Kajian Pemasaran masa kini : pengertian, ciri-ciri, ruang lingkup, konsep dan perkembangan 

pemasaran, perspektif baru dalam pemasaran (Marketing Generasi 10, 2.0 dan 3.0), sifat dan 
perilaku konsumen (kepuasan, kualitas layanan dan loyalitas). Kajian Pendalaman Pemasaran 

Pertanian/Agribisnis: konsep inti pemasaran, review teori permintaan-penawaran terkait sifat 
khas agribisnis, kajian dinamika beberapa pemasaran agribisnis/pangan, khususnya 
Indonesia. Analisis Pasar :StudiPendekatan Fungsi, Lembaga, Komoditas, dan Manajemen. 

Analisis Pasar (pasar relevan), analisis Kinerja Pemasaran (profitabilitas, produktivitas, 
marketing metrics), analisis marjin dan efisiensi pemasaran.Taktik/Strategi Pemasaran 
Pertanian: bauran pemasaran, segmentasi, targeting dan positioning, branding strategy dan 

manajemen produk, penetapan harga, komunikasi/promosi pemasaran, distribusi dan 
penjualan. Rantai Pasok : konsep dan obyektif rantai pasok, tahap-tahap manajemen rantai 
pasok, implikasi bagi keunggulan kompetitif, dinamika rantai pasok linier ke rantai pasok 

jaringan. Kajian khusus manajemen rantai pasok agribisnis/pangan. Dinamika Pemasaran 
Pertanian Global dan E-Marketing : lingkup pemasaran internasional, isyu-isyu khusus di 
bidang pemasaran internasional agribisnis/pangan, pengetahuan terhadap perkembangan E-
marketing 
 
10. Manajemen Pengambilan Keputusan (IPB 3201 – 3 SKS)Perluasan dan 

pendalaman ilmu ekonomi manajerial, pemahaman tentang metoda/instrumen dalam ilmu 
pengambilan keputusan, dan model-model manajemen pengambilan keputusan dalam 
berbagai persoalan manajerial pertanian/agribisnis. Pengambilan keputusan dikaitkan dengan 

kejadian (events) pasti (certainty), beresiko (Risks), tidak pasti (uncertainty) dan konflik 
(conflict). Konsep Bounded Rationality. Tehnik Aplikasi Sederhana dalam Manajemen 

Pengambilan Keputusan,berkenaan dengan agribisnis (some relevance methods and 
techniques) seperti Vilvredo Pareto Analysis (VPA), Paired Comparison Analysis (PCA), Grid 
Analysis (GA), Plus-Minus Implication Analysis (PMIA) dan Force-Field Analysis 

(FFA).Probabilistics Decision Models : Bayes Theorems. ModelPohon Keputusan (Decision 
Trees Model), Markov-Chains dan Simulation-Models. Deterministic Decision Models : 
Formulasi Program Linier. Operations Models : Inventory Models. Fungsi inventori dalam 

logistik agribisnis.Analytical Hierarchy Process (AHP) dan berbagai variannya.Analisis dan 
Manajemen Resiko. Model-Model Keputusan Untuk Berfikir Strategis (Models for Strategic 
Thinking) : Model Bagaimana Meningkatkan Kinerja Diri. Beberapa Contoh model : 

Eisenhower Matrix, SWOT, BCG Box, Feedback Model, dll. 
 
11. Ekonomi dan Perdagangan Internasional (IPB 3202 – 3 SKS) 

Peran ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional. Kelembagaan internasional dalam 
ekonomi, perdagangan dan pertanian(pangan). Organisasi kerjasama internasional (WTO, 
EU, dll) terkait pertanian dan pangan (FAO, dll).Teori-teori perdagangan internasional yang 

relevan.Teori proteksi perdagangan (TB, NTB, SPS dan lainnya).Administrasi ekspor-
impor.Sistem keuangan internasional. Masalah-masalah ekonomi dan perdagangan komoditas  

 
12. Genetika Kuantitatif (IPA  3101 - 3 SKS) 
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Membahas penerapkan prinsip-prinsip genetika kuantitatif (bukan untuk sifat kualitatif). 
Penelaahan terhadap sifat dengan variasi kontinyu. Pengertian dasar mengenai nilai tengah 

populasi, nilai rata-rata substitusi gen, nilai pemuliaan, Nilaiaditif, nilai dominan, dan nilai 
epistasis, heritabilitas dalam artisempit ( Bisa dicapai melalui Analisis Dialel MetodeGriffing 
dan Hayman). Ragam dan Peragam melalui analisis melalui korelasi genetic, lingkungan dan 

fenotipik.Respon  seleksi dan respon terkorelasi. Analisis Stabilitas berdasarkan metode 
Eberhardt-Russell, Perkins dan Jinks, sertaJinksdan Freeman. Analisisa Adaptabilitas 
berdasarkan Finley dan Wilkinson.Analisis AMMI untuk stabilitas dan adaptabilitas. 

 
13. Pengembangan Produksi Tanaman (IPA 3102 – 3 SKS) 

Membahas perkembangan kebijakan produksi pertanian; tantangan yang dihadapi dalam 
produksi tanaman; good agricultural practices; precision farming; meningkatkan produktivitas 
dalam keterbatasan sumberdaya; pengembangan pertanian untuk menghasilkan produk 

pertanian yang lebih aman dan bermutu tanpa menurunkan potensi sumberdaya lahan dan 
lingkungan.  
 

14. Fisiologi dan Metabolik Tanaman (IPA 3203 – 3SKS) 
Proses fotosintesis, dan efisiensi fotosintesis; pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi 
tanaman, hubungan pucuk-akar; hasil; fiksasi nitrogen. Pembahasan ditekankan pada level 

seluler dan molekuler. Membahas proses proses fisiologi , biokimia danmetaboliktanaman, 
Asimlasi N dan C, Metobolit Sekunder, hubungan source and sink, biokimia pada tingkat 
molekuler.Diskusi akan mencakup paper denga kajian masalahterbaru. 

 
 
15 Kapita Selekta Pemuliaan Tanaman (IPA 3201 – 3SKS) 

Dalam mata kuliah ini dibahas peristiwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman ditinjau 
dari aspek khusus pemuliaan tanaman (konvensional dan non konvensional). 
 

16. Resistensi Tanaman Terhadap Hama dan Penyakit (IPH 3101-3 SKS) 
Membahas ruang lingkup, terminologi dan mekanisme resistensi tanaman terhadap hama dan 

patogen tumbuhan (resistensi secara mekanik/morfologi, biokimia, fisiologi, dan genetika), 
resistensi tanaman dan variasi genetik pengganggu, genetika resistensi, pewarisan resistensi 
serta pemanfaatan tanaman resisten dalam pengelolaan hama terpadu (PHT). 

 
17. Ekologi Populasi Serangga (IPH 3103 – 3 SKS) 
Membahas model matematika dinamika populasi serangga, termasuk interaksi spesies 

tunggal dan ganda, distribusi spatial dan penarikan contoh, penyusunan dan analisis neraca 
hidup, pengaturan populasi, serta model simulasi populasi serangga. 
 

18. Interaksi Serangga, Tanaman dan Musuh alami (IPH 3102 - 3 SKS) 
Membahas tentang macam-macam interaksi patogen dengan tanaman, mekanisme interaksi 
patogen dengan tanaman, hubungan interaksi vektor (serangga dan non serangga dengan 

patogen dengan tanaman, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi patogen dan tanaman  
serta interaksi patogen dengan vektor.  
 

19. Toksikologi Pestisida (IPH  3201 – 3 SKS) 
Membahas bidang-bidang toksisitas, Metode dalam toksikologi, penetrasi dan mekanisme 

aktivasi, detoksifikasi, mekanisme resistensi, resurgensi, toksisitas terhadap jasad bukan 
sasaran, degradasi dan residu. 
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20. Perencanaan dan Kebijakan SDA Terpadu (IPT 3101 – 3 SKS) 

Pengenalan umum isu pengelolaan sumber daya alam, Sumber daya alam pada ekosistim 
terestrial, pantai, laut dan perairan, Overview perencanaan dan kebijakan sumber daya alam 
terpadu di Indonesia dan Asia Tenggara. Pemanfaatan GIS dalamPerencanaan dan Kebijakan 

SDA Terpadu. Key issues pada pengelolaan sumberdaya alam (degradasi tanah, konservasi 
tanah, deforestation, kehilangan keragaman hayati, degradasi ekosistim pantai dan perairan. 
Field work, analysis isu, dan presentasi. 

 
21. Pengembangan dan Pengelolaan DAS Terpadu (IPT 3102 - 3 SKS) 

Membahas tentang Konsep dan prinsip pengelolaan DAS; arti penting pendekatan 
pengelolaan DAS; partisipasi masyarakat dalam DAS; identifikasi masalah-masalah dalam 
DAS; kemampuan, kesesuaian, dan klasifikasi lahan; klasifikasi kemampuan penggunaan 

lahan untuk pengelolaan DAS; metode konservasi tanah dan air untuk lahan pertanian dan 
non-pertanian; pemanenan air hujan; proses hidrologis dan pemantauan sediment dalam 
DAS; penilaian ekonomis proyek pengembangan DAS; formulasi dan manajemen proyek; dan 

pengembangan proposal proyek. 
 
22. Pengelolaan Produktivitas Tanah (IPT 3103 – 3 SKS) 

Membahas tentangproduktivitas tanah (sifat fisika, kimia dan biologi tanah), perubahan 
dalam ketersediaan hara makro dan mikro tanaman, evaluasi dan indikator kesuburan tanah, 
pupuk organik dan organik, aplikasi dan pengelolaan pupuk, tinjauan sistematis produksi 

tanaman tropik, cropping system dan interaksinya dengan iklim, tanah, dan udara; restorasi 
produktivitas tanah, pertumbuhan tanaman, toleran cekaman dan hasil; tanaman sereal, 
legum, non sereal.  

 
 23.Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan (IPT 3202 – 3SKS). 
Membahas perubahan parameter iklim, Faktor-faktor yang mempengaruhiperubahaniklim. 

Model Perubahan Iklim, Dampak Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, Mitigasi 
Perubahan Iklim, Konsepsi & KarakteristikBencana, Faktor-faktor yang 

mempengaruhikejadianbencana.PerubahanParadigmaPenanggulanganBencana diIndonesia, 
dan Sistem PenanggulanganBencana Nasional 
 

24.Teknik Pasca Panen dan proses hasil Pertanian (IPP3101-3 SKS) 
Membahas  pengetahuan tentang konsep dan prinsip Teknologi Pasca Panen dan Proses Hasil 
Pertanian, serta teknik penaganan pasca panen, dan proses pengolahan hasil pertanian untuk 

mempertahankan dan meningkatkan mutu produk hasil pertanian. 
 
25. Pasca Panen Tanaman Pertanian ( IPP 3102-3 SKS) 

Focus    membangun pemahaman tentang sifat hidup dari berbagai hasil tanaman pertanian, 
Teknologi pascapanen tanaman pertanian, dan Manajemen Pascapanen tanaman pertanian.  
Permasalahan pascapanen (penanganan, penyimpanan, pengolahan, transportasi dan 

distribusi) dalam mempertahankan mutu, menekan susut, dan meningkatkan nilai tambah 
tanaman pertanian 
 

26.  Perencanaan Industri Pertanian (IPP 3201-3 SKS) 
Membahas tentang aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merancang industri  

pertanian secara komprehensif sehingga  menghasilkan industri pertanian yang berdaya 
saing dan berkelanjutan 
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27. Teknologi ProduksiPertanian  Ramah lingkungan( IPP 3202 SKS) 

Membahas dampak pertumbuhan materi terhadap lingkungan, ekosistem dan ekologi 
industri, analisis sistem industri, analisis resiko lingkungan, teknologi industri tanpa limbah 
dan contohnya, jaringan pasca panen, perkembanagan jaringan pascapanen  di kjomunitas 

ekonomi asean 
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