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A. Identitas Program Studi

Identitas Prodi memuat nama prodi, izin penyelenggaraan prodi, status akreditasi, gelar
lulusan, deskrips prodi, visi, misi, dan tujuan  prodi.

Identitas Program Studi

1 Nama/Kode Program Studi: Ilmu Tanah (S1)/XXXXXXXXXXXXXX
(Disesuaikan Nomenklatur Permendikbud No. 154 Tahun 2014)

2 Izin Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi
Nomor175/KPT/I/2016 Tanggal 11 Mei 2016

3 Akreditasi -
4 Gelar Sarjana Pertanian (S.P.)

(Disesuaikan Nomenklatur Permendikbud No. 154 Tahun 2014)
5 Deskripsi Prodi Ilmu Tanah adalah program studi yang ada di Jurusan Ilmu Tanah

Fakultas Pertanian yang awal terbentuknya pada tahun 1997 sampai
dengan 2007 (terakreditasi B) berada di Jurusan Budidaya Pertanian. Pada
tahun 2007 program studi Ilmu Tanah kemudian dilebur kedalam program
studi Agroteknologi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor:
163/DIKTI/Kep/2007, dan pada tahun 2016 kembali dibuka berdasarkan
surat Keputusan Menteri  Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi  No.
175/KPT/I/2016 tanggal 11 Mei 2016. Program Studi ini diselenggarakan
dengan tujuan menghasilkan lulusan dalam bidang ilmu tanah dengan
kualifikasi sarjana pertanian (S1) yang unggul, profesional, terampil,
berintegritas dalam pengelolaan potensi sumberdaya lahan pedesaan,
pesisir dan pulau-pulau kecil. Lulusan Program Studi Ilmu Tanah juga
dibekali keterampilan kewirausahaan (enterpreneurship), wawasan
kemaritiman serta pendidikan karakter.

6 Visi Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang
berintegritas dan berkemampuan mengelola potensi sumber daya tanah
dan lahan pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam sistem produksi
pertanian berkelanjutan pada  tahun 2021

7 Misi a. Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang ilmu tanah dan
sumber daya lahan berstandar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI)

b. Mengembangkan ilmu tanah dalamkajian pembentukan, penyifatan
dan pemetaan serta pengelolaan tanah dan lahan melalui penelitian
dan mengabdikan hasilnya kepada masyarakat

c. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu dan teknologi dalam pengelolaan
tanah dan lahan yang berkelanjutan

d. Mengadaptasi konsep-konsep dan teknologi terbarukan dalam
meningkatkan kualitas sumber daya tanah dan lahan

e. Menerapkan prinsip-prinsip low-input technology dan kearifan lokal
dalam pengelolaan tanah dan lahan yang berkelanjutan
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f. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder  dalam implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi sumberdaya tanah dan lahan

8 Tujuan a. Menghasilkan sarjana ilmu tanah yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, mempunyai kompetensi
dalam mengelola potensi sumberdaya lahan secara berkelanjutan,
dengan didukung kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan
tekhnologi dan pengetahuan kearifan lokal, serta memiliki jiwa
kepemimpinan dan berkarakter baik

b. Mengembangkan berbagai model-model perkuliahan yang inovatif
serta relevan dengan kebutuhan stakeholder

c. Meningkatkan kualitas keilmuan dan penelitian dibidang ilmu tanah
yang mendukung visi program studi melalui kerja sama dengan
berbagai pihak.

B. Rumpun Keilmuan

1. Body of knowledgeprogram studi

Body of knowledge atau keilmuan dan keahlian yang akan diselenggarakan oleh Prodi S-1Ilmu
TanahFakultas Pertanian Universitas Halu Oleo mencakup bidang kajian
terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Dalam ilmu tanah dipelajari berbagai aspek tentang
tanah, seperti pembentukan, klasifikasi, pemetaan, berbagai karakteristik fisik, kimiawi, biologis,
kesuburannya, sekaligus mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya.Ilmu tanah dipelajari oleh
berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu-ilmu keteknikan (rekayasa), agronomi/pertanian,
kimia, geologi, geografi, biologi (termasuk cabang-cabangnya), konservasi,  arkeologi, dan
perencanaan wilayah. Akibat banyaknya pendekatan untuk mengkaji tanah, ilmu tanah bersifat
multidisiplin dan memiliki sisi ilmu murni maupun ilmu terapan.Ilmu tanah dibagi menjadi dua
cabang utama: pedologi dan edapologi. Pedologi mempelajari tanah sebagai objek geologi.
Edapologi, atau ilmu kesuburan tanah, mempelajari tanah sebagai benda pendukung kehidupan.
Keduanya menggunakan alat-alat dan sering kali juga metodologi yang sama dalam mempelajari
tanah, sehingga muncul pula disiplin ilmu seperti fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah (atau
ekologi tanah), serta ilmu konservasi tanah. Karena tanah juga memiliki
aspek ketataruangan dan sipil, berkembang pula disiplin ilmu seperti mekanika tanah, pemetaan
(kartografi),geodesi dan survai tanah, serta pedometrika atau pedostatistika. Penggunaan
informatika juga melahirkan beberapa ilmu campuran seperti geomatika. Keilmuan tersebut

Berikan penjelasan terhadap:
1. Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari program studi dan  konstelasi-

nya terhadap bidang ilmu lainnya (lengkapi dengan diagram relasi antar bidang tersebut)
lihat Permendikbud No. 154/2014.

2. Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan 10 tahun ke depan

CATATAN : Analisis yang diberikan harus didukung oleh data yang mendukung pernyataan
tersebut di atas
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memiliki keterkaitan dan konstelasi dengan bidang sejenis pada tingkat S-2 dan S-3. Dengan
demikian bidang keilmuan yang diselenggarakan menjadi bekal yang memadai untuk meneruskan
studi ke strata yang lebih tinggi (S-2).Diagram alir dari body of knowledge Prodi S-1Ilmu
TanahFakultas Pertanian Universitas Halu Oleo secara garis besar ditunjukkan pada Gambar 1.

2. Deskripsi Perkembangan bidang ilmu atau bidang kajian saat ini dan 10 tahun ke
depan

Lulusan prodi S1 Ilmu Tanah harus pula mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam
rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya serta
mempublikasikannya. Untuk itu dikembangkan penelitian-penelitian yang mengikuti tren
penelitian terkini pada isu pertanian organik, pangan, lingkungan, energi, reklamasi lahan
tambang, pengelolaan sumberdaya tanah dan lahan yang berkelanjutan yang dikembangkan
melalui inovasi dibidang pedologi dan edapologi.Trenpenelitian tersebut dielaborasikan dan
dipadukan dengan tema-tema penelitian dari para dosen lingkup Fakultas Pertanian yang telah
diperoleh dari berbagai skim penelitian.

Gambar 1. Peta  keterkaitan keilmuan dan keahlian prodi S-1Ilmu Tanah dengan bidang lainnya.

Keahlian dalam Penelitian dan Publikasi
Ilmiah

Keilmuan dan Keahlian
Sarjana Ilmu Tanah

Keahlian mengaplikasan IPTEKS dalam rangka
pemanfaatan sumberdaya tanah dan lahan

yang berkelanjutan

Keahlian dalam Teknologi Manajemen, Sistem Daur
Ulang Unsur Hara dan Limbah Organik, serta

konservasi dan manajemen tanah dan air

Pengetahuan
Pembentukan dan

karaktersitik Tanah,
Distribusi Jenis Tanah dan

Evaluasi Lahan

Geodesi dan Kartografi,
Penginderaan Jauh dan SIG,

Aplikasi Komputer untuk
Tanah dan Lahan

Ilmu Eksakta: Fisika, Kimia,
Biologi, Statistika

Keahlian Bidang lain (multi
dan interdisipliner):

(Statitika, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Teknologi
Komunikasi dan Informasi

Pertanian)

Pengetahuan Kimia Tanah,
Fisika Tanah, Biologi Tanah,

Desain penelitian dan Teknik
Analisa data

Analisis dan
Intrepretasi Tanah,

Teknologi dan
Perencanaan Lahan

Media tumbuh tanaman dan
Ilmu Budidaya Tanaman

Keahlian dalam
bioteknologi tanah,

rekayasa ekologi tanah
dan
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C. Rancangan Kurikulum

Secara skematis tahapan penyusunan kurikulum dapat dikembangkan berdasar skema berikut.

Telaah keilmuan dan
Keahlian

Kajian kebutuhan
masyarakat dan

stake holder

Tahap inventarisasi informasi dan
pengumpulan data melibatkan stake
holder, forum/pengelola prodi sejenis

PROFIL LULUSAN
Tahap penting : peran lulusan disesuai-
kan dengan  jenjang kualifikasi KKNI dan
SNDikti

CAPAIAN PEMBELAJARAN
LULUSAN (CPL)

Kemampuan yang diperlukan untuk
menjalankan peran lulusan sesuai profil

Pemilihan dan Bobot
BAHAN KAJIAN

Memperhatikan kedalaman dan
cakupan materi

Pembentukan mata kuliah,
sks dan diskripsinya

Menyusun Struktur
Kurikulum

Sebaran dan jumlah sks mengacu pada
SNDikti

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Dikembangkan  dosen secara mandiri
atau bersama dalam kelompok keahlian
suatu bidang Ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi dalam program
studi.

Berikan penjelasan terhadap :
1. Profil lulusan program studi
2. Analisis profil di atas bermuara pada kepentingan pengembangan keilmuan dan/atau

pengembangan kemampuan khusus.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari program studi merujuk SN-DIKTI (Permendikbud

No 44 Tahun 2015) dan memiliki level sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia/KKNI (Perpres No 8 Tahun 2012). Uraikan proses penyusunan CPL tersebut.

4. Matriks bahan kajian yang diturunkan dari CPL.
5. Matakuliah yang mengait pada bahan kajian.
6. Susunan matakuliah per semester berikut bobotnya (diberi penjelasan matakuliah wajib

Universitas, matakuliah wajib fakultas, matakuliah wajib Prodi, matakuliah pilihan prodi,
dan matakuliah bersyarat)

7. Penyajian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap matakuliah
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Gambar 2. Alur penyusunan kurikulum program studi sesuai SN Dikti

1. Profil Lulusan Program Studi
Profil lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada saat pembelajarlulus atau
menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI.
Profil lulusan program studi hendaknya:
a. disusun oleh kelompok program studi sejenis
b. melibatkan stake holders.
c. merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI.
d. mencakup : sikap dan tatanilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang ak

an diemban oleh seorang lulusan.
e. Memilikikekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan ataukearif-

an lokal/daerah.
f. rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan

dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing‐masing, bahkan jika
perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan.

g. setiap prodi lazim memiliki profil lulusan lebih dari 1.
Contoh penulisan profil

Contoh Profil yang Benar Contoh Profil yang Salah
Komunikator Anggota DPR

Konsultan sekolah Birokrat
Peneliti Staff QC
Pendidik Pegawai Negeri

Analis Kimia Staff QC
Akuntan Pemasaran

Profil lulusan dan deskripsiya
Tabel 1. Profil Lulusan Prodi Ilmu Tanah (S1)

Profil Deskripsi Profil
Asisten Manajer
Produktivitas
Sumberdaya Lahan

Memiliki kemampuan dalam memimpin dan bertindak sebagai seorang
role modelpada tim yang dipimpinya, serta mampu mengidentifikasi,
merencanakan pengembangan produktivitas sumberdaya dan
memecahkan masalah IPTEK dibidang pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya lahandalam merehabilitasi dan merestorasi lahan
terdegradasi melalui rekayasa teknologi  dengan prinsip-prinsip
konservasi terutama pada lahan-lahan di wilayah pedesaan, pesisir dan
pulau-pulau kecil

Asisten Ahli Evaluasi
Lahan dan
Perencanaan
Wilayah

Memiliki kemampuan dalam melakukan riset yang mencakup survey,
pemetaan, dan analisis masalah dan mampu menyajian alternatif solusi
dalam perencanaan dan pengembangan wilayah pada lokasi spesifik
terutama pada wilayah pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang
berbasis sistem informasi dan geospasial
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Asisten Peneliti
Produktivitas
Sumberdaya Lahan

Memiliki kemampuan dalam melakukan riset, menemukan sumber
masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanah dan lahan
dalam lingklup spesifik melalui proses survei dan penyelidikan, analisis,
interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan
secara berkelanjutan berbasis sistem informasi dan geospasial

Pelaksana Survei
dan Pemetaan
Lahan

Memiliki kemampuan dalam melakukan dan melaksanakan tugas sebagai
surveyor, pemetaaan, dan analisis masalah pemanfaatan sumberdaya
lahan dengan metode evaluasi kesesuaian lahan berbasis sistem informasi
dan geospasial

Wirausahawan
Pertanian dan
Perkebunan

Memiliki kemampuan dalam mencari dan menciptakan produk-produk
dibidang pertanian untuk peningkatan kesejahteraan

Fasilitator
Masyarakat
Pertanian dan
Perkebunan

Memiliki kemampuan mengkomunikasikan informasi, ide, analisis, dan
argumen secara efektif dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat
berdasar hasil kajian/penelitian bidang ilmu tanah khususnya dan
pertanian secara umum

2.Analisis Profil Lulusan

Berdasar penelusuran data alumni S1 Ilmu Tanah diketahui  alumni S1 Ilmu Tanahdari tahun 1997
sampai 2007 bekerja sesuai bidangnya di pertanian, tetapi juga banyak alumni yang bekerja di luar
bidang pertanian. Sebagian besar alumni menjadi PNS di berbagai wilayah Indonesia, menjadi
dosen di PT negeri maupun swasta, bekerja disektor swasta seperti perusahaan tambang,
perusahaan perkebunan, perusahaan multinasional penyedia benih tanaman pertanian dan
beberapa diantaranya dipercaya menjadi pimpinan atau koordinator wilayah, bekerja menjadi
fasilitator pemberdayaan masyarakat petani pada NGO. Beberapa alumni juga menjadi pegawai
bank, dan berwirausaha mandiri. Tantangan yang telah dihadapi dan dipersiapkan Prodi Ilmu
Tanah adalah bagaimana alumninya dapat bersaing untuk dalam menghadapi era global yakni
Economic ASEAN Community atau masyarakat Ekonomi ASEAN, yang menuntut penguasaan
bahasa Inggris.
Berdasar ketersebaran alumni di masyarakat, maka Prodi S1 Ilmu Tanah secara mantap
mengedepankan kualitas lulusan, mempersiapkan mereka dengan bekal yang cukup untuk dapat
diterima didunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Keseimbangan antara
kedalaman penguasaan ilmu dan teknologi pengelolaan sumberdaya tanah dan lahan
berkelanjutan terutama diwilayah pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kearifan lokal,
pengembangan jiwa kewirausahaan dan jiwakepemimpinan yang berkarakter, didukung
penguasaan dan kemampuan bahasa Inggris yang baik menjadi unggulan Prodi S1 Ilmu Tanah
Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.

Analisis profil lulusan prodi menjelaskan kesesuaian profil lulusan yang ditetapkan
dengan tuntutan perkembangan keilmuan atau keahlian khusus dan kebutuhan
pengguna.
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3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL Sikap:  Prodi Ilmu Tanah
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan

etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan

peradaban berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa

tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau

temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
k. Menumbuhkan kembangkan nilai luhur spirit sosio-cultural : 1) Kecerdasan spiritual, 2)

Kecerdasan intelektual, 3) Tingkat kehati-hatian yang tinggi, 4) Daya tahan yang tinggi, 5)
Kecerdasan lingkungan, 6) Kecerdasan sosial, 7) Taat asas (integritas pada hokum) dan 8)
Kepemimpinandan dijewantahkan melalui UHO BISA JAGAD KITA: Universitas Halu Oleo, Bersih,
Indah, Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong Royong, Adaptif, Disiplin, Kreatif, Inovatif, Toleran dan
Amanah

CPL Keterampilan Umum: Prodi Ilmu Tanah
a. mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya;

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

g. mampu bertanggung jawab  atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
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i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

CPL Keterampilan Khusus: Prodi Ilmu Tanah
a. mampu memecahkan masalah IPTEK di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanah

dan lahan pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proses identifikasi, merencanakan,
evaluasi dan memanfaatkan dengan penerapanteknologi yang relevan

b. mampu menyajikan  alternatif solusi terhadap masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya tanah dan lahan dalam lingkup spesifik (pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan lahan
bekas tambang) yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat

c. mampu melakukan riset yang mencakup survei, pemetaaan, dan analisis masalah dengan metode
evaluasi kesesuaian lahan dalam merencanakan dan memanfaatan sumber daya tanah dan lahan
secara berkelanjutan yang berbasis sistem informasi dan geospasial

d. mampu menemukan sumber masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tanah dan
lahan dalam lingklup spesifik melalui proses survei dan penyelidikan, analisis, interpretasi data
dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan secara berkelanjutan;

e. mampu dalam merehabilitasi dan merestorasi lahan terdegradasi melalui rekayasa teknologi
dengan prinsip-prinsip konservasi

f. mampu secara efektif mengkomunikasikan informasi, ide, analisis, dan argumen dalam berbagai
bentuk media kepada masyarakat berdasar hasil kajian/penelitian bidang ilmu tanah khususnya
dan pertanian secara umum.

CPL Pengetahuan: Prodi Ilmu Tanah
a. menguasai konsep dasar fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, karakteristik dan dinamika lahan

dalam lingkup spesifik, menguasai pengetahuan tentang morfologi dan Klasifikasi tanah,
Konservasi Tanah dan Air, Pupuk dan Pemupukan untuk dapat digunakan dalam pemanfaatan
dan pemeliharaan tanah yang berkelanjutan

b. menguasai metode survey, pemetaan, dan evaluasi kesesuaian lahan, analisis landscape serta
perencanaan dan pengembangan wilayah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
tanah dan lahan, mendeskripsikan sifat-sifat tanah, mengklasifikasikan tanah, memilih alternatif
penggunaan tanah terbaik dalam bidang pertanian, dan memeliharanya demi keberlangsungan
fungsi-fungsi tanah melalui pengamatan lapang, analisis laboratorium dan lansekap

c. menguasai prinsip dan issue terkini dalam masalah pengelolaan sumberdaya tanah dan lahan dan
ekologi secara umum, menetapkan tindakan pengelolaan tanah dan konservasi tanah dan air,
serta menetapkan cara dalam mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas tanah,
teknik pupuk dan pemupukan untuk dapat digunakan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan
tanah yang berkelanjutan

d. menguasai konsep dasar  kartografi dan sistem informasi geospasial
e. menguasai teknik analisis  tanah, air dan tanaman, bioteknologi  dan bioremediasi tanah
f. menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan

terkini
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4. Matriks bahankajian yang diturunkan dari CPL.

Tabel 2. Matriks Capaian PembelajaranLulusan dan Bahan Kajian

Capaian Pembelajaran Lulusan Bahan  Kajian
Inti Keilmuan

(Pedologi dan Edapologi)
IPTEKS Pendukung

(MPK dan MBB)
IPTEKS Pelengkap

(sesuai kebutuhan
Prodi)

Yang Dikembangkan
(antisipasi

perkembangan IPTEKS
dan kebutuhan masa

depan)

Penciri
UHO/FP/Prodi
(Pengelolaan

Pedesaan,
Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau
Kecil)

1. Sikap
a. bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius

Moral dan etika Pendidikan
Karakter

b. menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral
dan etika

Moral dan etika Pendidikan
Karakter

c. berkontribusi dalam
peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan
peradaban berdasarkan
Pancasila

Moral dan etika Pendidikan
Karakter

d. berperan sebagai warga
negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada
negara dan bangsa

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

e. menghargai
keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta
pendapat atau temuan
orisinal orang lain

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter
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f. bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

g. taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
bernegara

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

h. menginternalisasi nilai,
norma, dan etika akademik

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

i. menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

j. menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan,
dan kewirausahaan

Komunikasi dan informasi Moral dan etika  Pendidikan
Karakter

 Kewirausahaan
k. Menumbuhkan

kembangkan nilai luhur
spirit sosio-cultural : 1)
Kecerdasan spiritual, 2)
Kecerdasan intelektual, 3)
Tingkat kehati-hatian yang
tinggi, 4) Daya tahan yang
tinggi, 5) Kecerdasan
lingkungan, 6) Kecerdasan
sosial, 7) Taat asas
(integritas pada hokum)
dan 8) Kepemimpinan dan
dijewantahkan melalui UHO
BISA JAGAD KITA:
Universitas Halu Oleo,
Bersih, Indah, Sejuk, Aman,
Jujur, Adil, Gotong Royong,
Adaptif, Disiplin, Kreatif,
Inovatif, Toleran dan
Amanah

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter
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2.  Keterampilan Umum

a. mampu menerapkan
pemikiran  logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan bidang keahliannya.

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

b. mampu menunjukkan
kinerja mandiri, bermutu,
dan terukur

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

c. mampu mengkaji implikasi
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan
kaidah, tata cara dan etika
ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi,
gagasan, desain atau kritik
seni

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

d. mampu menyusun
deskripsi saintifik hasil
kajian tersebut di atas
dalam bentuk skripsi dan
mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

e. mampu mengambil
keputusan secara tepat
dalam konteks
penyelesaian masalah di
bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis
informasi dan data

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter
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f. mampu memelihara dan
mengembangkan jaringan
kerja dengan pembimbing,
kolega, sejawat baik di
dalam maupun di luar
lembaganya

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

g. mampu bertanggung jawab
atas pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi
terhadap penyelesaian
pekerjaan yang ditugaskan
kepada pekerja yang
berada di bawah tanggung
jawabnya

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

h. mampu melakukan proses
evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung
jawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran
secara mandiri

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

i. mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan, dan
menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan
dan mencegah plagiasi

Komunikasi dan informasi Moral dan etika Pendidikan
Karakter

3.  Keterampilan Khusus
a. mampu memecahkan

masalah IPTEK di bidang
pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya
tanah dan lahan pedesaan,
pesisir dan pulau-pulau
kecil melalui proses
identifikasi, merencanakan,
evaluasi dan
memanfaatkan dengan
penerapan teknologi yang
relevan

 Pembentukan
tanah

 Karakteristik
tanah

 Distribusi jenis
tanah

Evaluasi dan
Perencanaan lahan

 Komunikasi dan
Informasi

 Teknologi dan
manajemen prevesi
tanah

 Teknologi
perencanaan dan
penggunaan lahan

 Manajemen
sumberdaya
lahan
berkelanjutan

Moral dan etika  Manajemen
Sumber daya
tanah dan
lahan
pedesaan,
pesisir dan
pulau-pulau
kecil

 Konservasi dan
Manajemen
Tanah
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b. mampu menyajikan
alternatif solusi terhadap
masalah pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya
tanah dan lahan dalam
lingkup spesifik (pedesaan,
pesisir dan pulau-pulau
kecil, dan lahan bekas
tambang) yang dapat
digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan
secara tepat

 Pembentukan
tanah

 Karakteristik
tanah

 Distribusi jenis
tanah

 Konservasi dan
manajemen tanah

 Evaluasi dan
Perencanaan lahan

 Media tumbuh
tanaman

 Ilmu budidaya
tanaman

 Teknologi dan
manajemen remediasi
lahan

 Analisis dan interpretasi
tanah

 Komunikasi dan
Informasi

 Teknologi dan
manajemen prevesi
tanah

 Teknologi perencanaan
dan penggunaan lahan

 Teknologi dan
manajemen unsur
hara tanaman

 Manajemen
Pertanian

 Manajemen
sumberdaya
lahan
berkelanjutan

 Moral dan etika
 Analisi mengenai

dampak lingkungan
 Bahasa Inggris

 Manajemen
Sumber daya
tanah dan
lahan
pedesaan,
pesisir dan
pulau-pulau
kecil

 Sistem daur
ulang hara dan
limbah organik

c. mampu melakukan riset
yang mencakup survei,
pemetaaan, dan analisis
masalah dengan metode
evaluasi kesesuaian lahan
dalam merencanakan dan
memanfaatan sumber daya
tanah dan lahan secara
berkelanjutan yang
berbasis sistem informasi
dan geospasial

 Pembentukan
tanah

 Karakteristik
tanah

 Distribusi jenis
tanah

 Evaluasi dan
Perencanaan lahan

 Media tumbuh
tanaman

 Ilmu budidaya
tanaman

 Analisis dan interpretasi
tanah

 Komunikasi dan
Informasi

 Teknologi perencanaan
dan penggunaan lahan

 Teknologi dan
manajemen unsur
hara tanaman

 Manajemen
Pertanian

 Manajemen
sumberdaya
lahan
berkelanjutan

 Moral dan etika
 Bahasa Inggris

 Manajemen
Sumber daya
tanah dan
lahan
pedesaan,
pesisir dan
pulau-pulau
kecil

d. mampu menemukan
sumber masalah
pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya
tanah dan lahan dalam
lingklup spesifik melalui
proses survei dan
penyelidikan, analisis,
interpretasi data dan
informasi berdasarkan
prinsip-prinsip pengelolaan
secara berkelanjutan

 Pembentukan
tanah

 Karakteristik
tanah

 Distribusi jenis
tanah

 Konservasi dan
manajemen tanah

 Ketersediaan unsur
hara tanaman

 Analisis dan interpretasi
tanah

 Komunikasi dan
Informasi

 Teknologi perencanaan
dan penggunaan lahan

 Teknologi dan
manajemen unsur
hara tanaman

 Manajemen
Pertanian

 Manajemen
sumberdaya
lahan
berkelanjutan

 Moral dan etika
 Analisi mengenai

dampak lingkungan
 Bahasa Inggris

 Manajemen
Sumber daya
tanah dan
lahan
pedesaan,
pesisir dan
pulau-pulau
kecil

e. mampu dalam
merehabilitasi dan
merestorasi lahan
terdegradasi melalui
rekayasa teknologi  dengan
prinsip-prinsip konservasi

Karakteristik tanah  Ketersediaan unsur
hara tanaman

 Media tumbuh
tanaman

 Habitat organisme
tanah

 Ketersediaan organisme
Komposer tanah

 Teknologi dan
manajemen prevesi
tanah

Teknologi dan
manajemen unsur
hara tanaman

 Moral dan etika
 Bahasa Inggris

Sistem daur ulang
hara dan limbah
organik
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 Ketersediaan dan
kualitas air tanah

f. mampu secara efektif
mengkomunikasikan
informasi, ide, analisis, dan
argumen dalam berbagai
bentuk media kepada
masyarakat berdasar hasil
kajian/penelitian bidang
ilmu tanah khususnya dan
pertanian secara umum

Ilmu budidaya
tanaman

 Komunikasi dan
informasi

 Manajemen dan
ekonomi pertanian

 Moral dan etika
 Bahasa Inggris

Manajemen
Sumber daya
tanah dan lahan
pedesaan, pesisir
dan pulau-pulau
kecil

4 Pengetahuan

a. menguasai konsep dasar
fisika tanah, kimia tanah,
biologi tanah, karakteristik
dan dinamika lahan dalam
lingkup spesifik, menguasai
pengetahuan tentang
morfologi dan Klasifikasi
tanah, Konservasi Tanah
dan Air, Pupuk dan
Pemupukan untuk dapat
digunakan dalam
pemanfaatan dan
pemeliharaan tanah yang
berkelanjutan

 Pembentukan
tanah

 Karakteristik
tanah

 Distribusi jenis
tanah

 Ilmu eksakta

 Konservasi dan
manajemen tanah

 Ketersediaan unsur
hara tanaman

 Habitat organism
tanah

 Ketersediasan dan
kualitas air tanah

 Ketersediaan organisme
Komposer tanah

 Teknologi dan
manajemen prevesi
tanah

 Teknologi dan
manajemen unsur
hara tanaman

 Manajemen
Pertanian

 Manajemen
sumberdaya
lahan
berkelanjutan

 Moral dan etika
 Analisi mengenai

dampak lingkungan
 Bahasa Inggris

b. menguasai metode survey,
pemetaan, dan evaluasi
kesesuaian lahan, analisis
landscape serta
perencanaan dan
pengembangan wilayah
dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya
tanah dan lahan,
mendeskripsikan sifat-sifat
tanah, mengklasifikasikan
tanah, memilih alternatif
penggunaan tanah terbaik
dalam bidang pertanian,

 Pembentukan
tanah

 Karakteristik
tanah

 Distribusi jenis
tanah

 Ilmu eksakta

 Evaluasi dan
Perencanaan lahan

 Konservasi dan
manajemen tanah

 Ketersediaan unsur
hara tanaman

 Ketersediaan organisme
Komposer tanah

 Teknologi dan
manajemen prevesi
tanah

 Teknologi dan
manajemen unsur
hara tanaman

 Manajemen
Pertanian

 Manajemen
sumberdaya
lahan
berkelanjutan

 Moral dan etika
 Analisi mengenai

dampak lingkungan
 Bahasa Inggris

Sistem daur ulang
hara dan limbah
organik
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dan memeliharanya demi
keberlangsungan fungsi-
fungsi tanah melalui
pengamatan lapang,
analisis laboratorium dan
lansekap

c. menguasai prinsip dan
issue terkini dalam masalah
pengelolaan sumberdaya
tanah dan lahan dan
ekologi secara umum,
menetapkan tindakan
pengelolaan tanah dan
konservasi tanah dan air,
serta menetapkan cara
dalam mempertahankan,
memperbaiki dan
meningkatkan kualitas
tanah, teknik pupuk dan
pemupukan untuk dapat
digunakan dalam
pemanfaatan dan
pemeliharaan tanah yang
berkelanjutan

 Pembentukan
tanah

 Karakteristik
tanah

 Distribusi jenis
tanah

 Ilmu eksakta

 Evaluasi dan
Perencanaan lahan

 Konservasi dan
manajemen tanah

 Ketersediaan unsur
hara tanaman

 Ketersediaan organisme
Komposer tanah

 Teknologi dan
manajemen prevesi
tanah

d. menguasai konsep dasar
kartografi  dan sistem
informasi geospasial

 Analisis dan
intrepretasi tanah

 Teknologi
perencanaan dan
penggunaan lahan

 Manajemen
unsur hara
tanaman

 Manajemen
Pertanian

 Manajemen
sumberdaya
lahan
berkelanjutan

e. menguasai teknik analisis
tanah, air dan tanaman dan
bioteknologi  dan
bioremediasi tanah

 Analisis dan
intrepretasi tanah

 Konservasi dan
manajemen tanah

 Habitat organism
tanah

 Media tumbuh
tanaman

 Ketersediaan organisme
Komposer tanah

 Manajemen
unsur hara
tanaman

 Moral dan etika Sistem daur ulang
hara dan limbah
organik
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f. menguasai pengetahuan
tentang teknik komunikasi
dan perkembangan
teknologi terbaru dan
terkini

 Komunikasi dan
informasi

 Teknologi
perencanaan dan
penggunaan lahan

 Manajemen
sumberdaya lahan
berkelanjutan

 Moral dan etika
 Bahasa Inggris
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5. Matriks Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian,dan Mata kuliah
Capaian Pembelajaran Lulusan Bahan  Kajian

Inti Keilmuan
(Pedologi dan Edapologi)

IPTEKS Pendukung
(MPK dan MBB) IPTEKS Pelengkap

(sesuai kebutuhan Prodi)

Yang
Dikembangkan
(antisipasi perk

IPTEKS kebutuhan
masa depan)

Penciri
UHO/FP/Prodi
(Pengelolaan

Pedesaan,
Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau
Kecil)
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A. Sikap
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

dan mampu menunjukkan sikap religius

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral dan etika

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan peradaban berdasarkan
Pancasila

d. berperan sebagai warga negara yang
bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab
pada negara dan bangsa

e. menghargai keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal
orang lain
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f. bekerja sama dan memiliki kepekaan
sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan

g. taat hukum dan disiplin dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara

h. menginternalisasi nilai, norma, dan
etika akademik

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab
atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri

j. menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan

k. Menumbuhkan kembangkan nilai luhur
spirit sosio-cultural : 1) Kecerdasan
spiritual, 2) Kecerdasan intelektual, 3)
Tingkat kehati-hatian yang tinggi, 4)
Daya tahan yang tinggi, 5) Kecerdasan
lingkungan, 6) Kecerdasan sosial, 7)
Taat asas (integritas pada hukum) dan
8) Kepemimpinan dan dijewantahkan
melalui UHO BISA JAGAD KITA:
Universitas Halu Oleo, Bersih, Indah,
Sejuk, Aman, Jujur, Adil, Gotong
Royong, Adaptif, Disiplin, Kreatif,
Inovatif, Toleran dan Amanah

B. Keterampilan Umum

a. mampu menerapkan pemikiran  logis,
kritis, sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri,
bermutu, dan terukur
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c. mampu mengkaji implikasi
pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi, gagasan, desain atau kritik seni

d. mampu menyusun deskripsi saintifik
hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi

e. mampu mengambil keputusan secara
tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan
data

f. mampu memelihara dan
mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di
dalam maupun di luar lembaganya

g. mampu bertanggung jawab  atas
pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya

h. mampu melakukan proses evaluasi diri
terhadap kelompok kerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya, dan
mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri

i. mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi

C. Keterampilan Khusus
a. mampu memecahkan masalah IPTEK di

bidang pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya tanah dan lahan
pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil
melalui proses identifikasi,
merencanakan, evaluasi dan

-
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memanfaatkan dengan penerapan
teknologi yang relevan

b. mampu menyajikan  alternatif solusi
terhadap masalah pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya tanah dan
lahan dalam lingkup spesifik (pedesaan,
pesisir dan pulau-pulau kecil, dan lahan
bekas tambang) yang dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan
secara tepat

c. mampu melakukan riset yang
mencakup survei, pemetaaan, dan
analisis masalah dengan metode
evaluasi kesesuaian lahan dalam
merencanakan dan memanfaatan
sumber daya tanah dan lahan secara
berkelanjutan yang berbasis sistem
informasi dan geospasial

d. mampu menemukan sumber masalah
pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya tanah dan lahan dalam lingklup
spesifik melalui proses survei dan
penyelidikan, analisis, interpretasi data
dan informasi berdasarkan prinsip-
prinsip pengelolaan secara
berkelanjutan

e. mampu dalam merehabilitasi dan
merestorasi lahan terdegradasi melalui
rekayasa teknologi  dengan prinsip-
prinsip konservasi

f. mampu secara efektif
mengkomunikasikan informasi, ide,
analisis, dan argumen dalam berbagai
bentuk media kepada masyarakat
berdasar hasil kajian/penelitian bidang
ilmu tanah khususnya dan pertanian
secara umum

D. Pengetahuan
a. menguasai konsep dasar fisika tanah,

kimia tanah, biologi tanah, karakteristik
dan dinamika lahan dalam lingkup
spesifik

b. menguasai metode survey, pemetaan,
klasifikasi tanah  dan evaluasi
kesesuaian lahan, analisis landscape
serta perencanaan dan pengembangan
wilayah dalam pengelolaan dan
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pemanfaatan sumber daya tanah dan
lahan

c. menguasai prinsip dan issue terkini
dalam masalah pengelolaan
sumberdaya tanah dan lahan dan
ekologi secara umum

d. menguasai konsep dasar  kartografi
dan sistem informasi geospasial

e. menguasai teknik analisis  tanah, air
dan tanaman dan bioteknologi  dan
bioremediasi tanah

f. menguasai pengetahuan tentang teknik
komunikasi dan perkembangan
teknologi terbaru dan terkini

No Mata Kuliah No Mata Kuliah No Mata Kuliah No Mata Kuliah

1 Agama 18 Dasar-Dasar Penyuluhan &
Komunikasi Pertanian 35 Konservasi Tanah dan Air 53 Pembangunan Wilayah Kepesisiran dan

Pedalaman
2 Pancasila 19 Kewirausahaan 36 Irigasi dan Drainase 54 Akuntansi dan Perbankan
3 Bahasa Indonesia 20 Agroklimatologi 37 Statistika 55 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

4 Bahasa Inggris 21 Fisiologi Tumbuhan 38 Ekologi dan Rekayasa Ekologi Tanah 56 Penginderan Jauh dan Sistem Informasi
Geografi (SIG)

5 Pendidikan Karakter 22 Geologi dan Mineraologi 39 Teknik Analisis Tanah, Air dan Tanaman 57 Bioteknologi Tanah

6 Teknologi Informasi 23 Fisika Tanah 40 Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah 58 Reklamasi Lahan Pasca Tambang dan
Bioremediasi Tanah

7 Pengantar Ilmu Pertanian 24 Kimia Tanah 41 Desain Penelitian dan Teknik Analisa Data 59 Agrohidrologi

8 Dasar-Dasar Ilmu Tanah 25 Biologi Tanah 42 Karakteristik dan Dinamika Lahan Pesisir dan
Pulau-Pulau kecil 60 Hubungan tanah, Air dan Tanaman

9 Fisika 26 Bahasa Inggris Profesi 43 Pengelolaan Lahan Kering 61 Etnoekopedologi
10 Kimia 27 Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman 44 Agroforestry 62 Aplikasi Komputer untuk Tanah dan Lahan

11 Biologi 28 Pengeloaan Daearah Aliran Sungai
(DAS) 45 Kualitas dan Kesehatan Tanah 63 Valuasi Ekonomi Sumberdaya Lahan dan

Lingkungan

12 Matematika 29 Pedogenesis dan Klasifikasi Tanah 46 Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan 64 Sosiologi Wilayah Pedesaan dan Pesisir

13 Kewarganegaraan 30 Geomorfologi dan Analisis Landskap 47 Rekayasa Teknologi Tanah Pesisir 65 Budidaya Tanaman Rempah dan Obat

14 Wawasan Kemaritiman 31 Geodesi dan Kartografi 48 Vermireaktor 66 Budidaya Tanaman Sumber Enegri
Alternatif

15 Pengelolaan Agribisnis 32 Kesuburan Tanah dan Pemupukan 49 Pertanian Biodinamik 67 Budidaya tanaman Unggulan Sulawesi
Tenggara

16 Dasar-Dasar Agronomi 33 Teknologi Produksi Tanaman 50 Teknologi Pupuk Mineral, Organik dan Hayati 68 Kebijakan Pertambangan
17 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 34 Survei Tanah dan Evaluasi Lahan 51 Biofertilizer dan Biopeptisida 69 KKN/PPL/Magang**)

52 Mekanisasi Pertanian 70 Seminar/Artikel Ilmiah Hasil Penelitian
71 Skripsi
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6 Matriks Sebaran Matakuliah pada Tiap Semester

Kurikulum Program Studi Ilmu Tanahdirancang dengan masa studi selama empat tahun atau
8 semester, beban SKS sebanyak 144 SKS. Pada setiap tahunnya mulai dari tahun pertama
sampai tahun terakhir mata kuliah disusun sedemikian rupa untuk mencapai capaian
pembelajaran lulusan.  Sesuai dengan Permendikbud 49/2014 dan Panduan Penyusunan
Kurikulum sesuai Standar Nasional DIKTI Tahun 2016, bobot sks yang terjadwal paling banyak
20SKS persemester.
Kurikulum Program Studi Ilmu Tanah memiliki beban SKS sebanyak 144 SKS terdiri atas beban
kuliah teori sebanyak 91 SKS atau 63% dan beban kuliah praktek sebanyak 53 SKS atau 37%.
Dari sejumlah 40 Matakuliah, matakuliah wajib universitas sebanyak 16 SKS atau 11%,
matakuliah wajib fakultas sebanyak 32 SKS atau 22%, matakuliah inti program studi ilmu
tanah sebanyak 81 SKS atau 56%, matakuliah yang disajikan pada program studi lain
sebanyak 6 SKS atau 4% dan matakuliah wajib pilihan sebanyak 9 SKS atau 6%.

Tabel 4.KURIKULUM PRODI
Nama Prodi : ILMU TANAH
Jurusan : ILMU TANAH
Fakultas : PERTANIAN
Jenjang : S1

Smt Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS Matakuliah
PrasyaratWajib Pilihan

I UHO6101 Agama 3 (2-1)
UHO6102 Pancasila 2 (2-0)
UHO6104 Bahasa Indonesia 2 (2-0)
UHO6105 Bahasa Inggris*) 0 (0-0)
UHO6106 Pendidikan Karakter*) 0 (0-0)
UHO6109 Teknologi Informasi*) 0 (0-0)
PRT6111 Pengantar Ilmu Pertanian 2 (2-0)
PRT6120 Dasar-Dasar Ilmu Tanah 3 (2-1)
TNH6116 Fisika 2 (2-0)
TNH6117 Kimia 2 (2-0)
TNH6118 Biologi 2 (2-0)

Jumlah 18 (16-2)
II UHO6203 Kewarganegaraan 2 (2-0)

UHO6207 Wawasan Kemaritiman 3 (3-0)
PRT6212 Pengelolaan Agribisnis 4 (3-1)
PRT6217 Dasar-Dasar Agronomi 3 (2-1)
PRT6219 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman 3 (2-1)

PRT6213 Dasar-Dasar Penyuluhan & Komunikasi
Pertanian

3 (2-1)

TNH6215 Matematika 2 (2-0)
Jumlah 20 (16-4)
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Smt Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS Matakuliah
PrasyaratWajib Pilihan

III UHO6101 Kewirausahaan*) 0 (0-0)

PRT6318 Agroklimatologi

3 (2-1) PRT6217,
TNH6116,
TNH6117,
TNH6118

AGT6327 Fisiologi Tumbuhan

3 (2-1) PRT6217,
TNH6116,
TNH6117,
TNH6118

TNH6304 Geologi dan Mineralogi

3 (2-1) PRT6120,
TNH6116,
TNH6117,
TNH6118

TNH6301 Fisika Tanah 3 (2-1) TNH6116
TNH6302 Kimia Tanah 3 (2-1) TNH6117
TNH6303 Biologi Tanah 3 (2-1) TNH6118
TNH6318 Bahasa Inggris Profesi 2 (0-2)

Jumlah 20 (12-8)
IV PRT6430 Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman 3 (2-1) PRT6217

TNH6210 Pengeloaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 3 (2-1) PRT6318
TNH6405 Pedogenesis dan Klasifikasi Tanah 4 (2-2) TNH6304
TNH6406 Geomorfologi dan Analisis Landskap 3 (2-1) PRT6120
TNH6412 Geodesi dan Kartografi 3 (2-1)
TNH6413 Kesuburan Tanah dan Pemupukan 3 (2-1) PRT6120,

TNH6116,
TNH6117,
TNH6118

Jumlah 19 (12-7)
V

PRT6514 Teknologi Produksi Tanaman
4 (2-2) PRT6217,

AGT327,
TNH 6413

TNH6507 Survei Tanah dan Evaluasi Lahan
4 (2-2) TNH6405,

TNH6406,
TNH 6412

TNH6508 Konservasi Tanah dan Air 3 (2-1) TNH6301,
TNH6412

TNH6509 Irigasi dan Drainase 3 (2-1) TNH6301,
TNH6519 Statistika 3 (2-1) TNH6215
TNH6540 Ekologi dan Rekayasa Ekologi Tanah 3 (2-1) TNH6303

Jumlah 20 (12-8)
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Smt Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS Matakuliah
PrasyaratWajib Pilihan

VI TNH6622 Teknik Analisis Tanah, Air dan Tanaman 3 (2-1)
TNH6623 Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah 3 (2-1) TNH6519

TNH6624 Desain Penelitian dan Teknik Analisa
Data

3 (2-1) TNH6519

TNH6630 Karakteristik dan Dinamika Lahan
Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

3 (2-1) TNH6540

TNH6626 Pengelolaan Lahan Kering 3 (2-1)
TNH6627 Agroforestry 3 (2-1)
TNH6629 Kualitas dan Kesehatan Tanah 3 (2-1)

TNH6632 Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan

3 (2-1)

TNH6635 Rekayasa Teknologi Tanah Pesisir 3 (2-1)
TNH6637 Vermireaktor 3 (2-1)
TNH6638 Pertanian Biodinamik 3 (2-1)

TNH6641 Teknologi Pupuk Mineral, Organik dan
Hayati

3 (2-1)

TNH6642 Biofertilizer dan Biopeptisida 3 (2-1)
AGT6643 Mekanisasi Pertanian 3 (2-1)

AGB6635 Pembangunan Wilayah Kepesisiran dan
Pedalaman

6 (4-2)

AGB6634 Akuntansi dan Perbankan 6 (4-2)
Jumlah 12  (8-4) 6 (4-2)

VII TNH6711 Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

3 (2-1) TNH6507

TNH6720 Penginderan Jauh dan Sistem Informasi
Geografi (SIG)

3 (2-1) TNH6507

TNH6721 Bioteknologi Tanah 3 (2-1) TNH6622,
TNH6413

TNH6736 Reklamasi Lahan Pasca Tambang dan
Bioremediasi Tanah

3 (2-1) TNH6622,
TNH6413

TNH6725 Agrohidrologi 3 (2-1)
TNH6728 Hubungan Tanah, Air dan Tanaman 3 (2-1)
TNH6731 Etnoekopedologi 3 (2-1)

TNH6733 Aplikasi Komputer untuk Tanah dan
Lahan

3 (2-1)

TNH6734 Valuasi Ekonomi Sumberdaya Lahan
dan Lingkungan

3 (2-1)

TNH6739 Sosiologi Wilayah Pedesaan dan Pesisir 3 (2-1)
TNH6743 Keanekaragaman Hayati 3 (2-1)
AGT6764 Budidaya Tanaman Rempah dan Obat 3 (2-1)

AGT6765 Budidaya Tanaman Sumber Energi
Alternatif

3 (2-1)

AGT6769 Budidaya tanaman Unggulan Sulawesi
Tenggara

3 (2-1)

AGB6738 Kebijakan Pertambangan 3 (2-1)
Jumlah 12 (8-4) 6 (4-2)
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Smt Kode MK Mata Kuliah Bobot SKS Matakuliah
PrasyaratWajib Pilihan

VIII UHO6808 KKN/PPL/Magang**) 4 (0-4) 100 SKS

PRT6815 Seminar/Artikel Ilmiah Hasil
Penelitian**)

1 (0-1)

PRT6816 Skripsi**) 6 (0-6)
Jumlah 11 (0-11)

TOTAL SKS 132 12

Keterangan:

Matakuliah prasyarat : Kode Matakuliah yang Harus Pernah Diikuti Sebelumnya
Matakuliah Pilihan : Minimal Wajib Pilihan minimal sebanyak 12 SKS
*) Hasil belajar ditunjukan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh UPT

Pelaksana atau yang diakui oleh Universitas/Fakultas
**) Dapat diambil pada semester ganjil dan genap
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Deskripsi Mata Kuliah

Tabel 5. Deskripsi  Mata Kuliah di Prodi Ilmu Tanah

No Kode MK Matakuliah SKS Deskripsi

1 UHO6101 Agama

3 (2-1) Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian
keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta
menjadikan ajaran agama sebagai landasan berfikir dan berperilaku dalam
pengembangan profesi. Membangun kecerdasan emosi dan spiritual yang
terintegrasi untuk mewujudkan 7 pilar utama (kejujuran, tanggung jawab, visioner,
kerjasama, disiplin, adil dan peduli).

2 UHO6102 Pancasila

2 (2-0) Mempelajari mengenai landasan dan tujuan pendidikan pancasila, membahas
tentang masalah internalisasi nilai sejarah perjuangan bangsa indonesia dan
dimensi imperatif pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dari
aspek historis, pancasila sebagai sistem filsafat, pancasila sebagai sistem etika,
pancasila sebagai ideologi nasional, pancasila dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi

3 UHO6104 Bahasa Indonesia

2 (2-0) Pengajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa lebih diarahkan pada pemahaman
dan penguasaan tata bahasa yang baik dan benar sehingga mahasiswa dapat
memanfaatkannya untuk penulisan karya ilmiah. Selain itu, agar mahasiswa
memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan
bahasa negara, sehingga dapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya
dalam situasi formal

4 UHO6105 Bahasa Inggris

0 (0-0) Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan grammar atau
struktur dan menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang
dilatihkan melalui kemahiran dalam reading comprehension dan writing guna
memahami berbagai referensi berbahasa Inggris dalam menunjang pemahaman
pada berbagai keilmuan yang dipelajari

5 UHO6106 Pendidikan Karakter

0 (0-0) Mata kuliah ini tidak memiliki nilai SKS, namun setiap mahasiswa diwajibkan
mengikuti kegiatan perkuliahan yang dilakukan sebelum dan setelah semester
berjalan. Mahasiswa diharapkan mampu merubah prilaku selama duduk dibangku
sekolah menengah atas ke kegiatan aktivitas mahasiswa. Pendidikan karakter
berisikan materi pengenalan susana akademik dan non akademik di kampus. Visi
dan misi universitas, fakultas dan program studi. Perkenalan dengan civitas
akademik dan kegiatan lainnya yang diharapkan dapat membantu dalam
pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa
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No Kode MK Matakuliah SKS Deskripsi

6 UHO6203 Kewarganegaraan

2 (2-0) Mempelajari mengenai filsafat ilmu, mengembangkan kepribadian, kesadaran
berbangsa dan bernegara,identitas nasional, negara dan konstitusi, hak dan
kewajiban warga negara serta hak asasi manusia; demokrasi dan pendidikan
demokrasi; rule of law; politik dan startegi nasional; Indonesia dan wawasan
nusantara; ketahanan nasional, astra gatra dan geostrategi Indonesia. Melahirkan
mahawsiswa sebagai ilmuan profesional, sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme).

7 UHO6207 Wawasan Kemaritiman

3 (3-0) Mempelajari mengenai sistem nilai, wawasan nasional (ideologi/falsafah nasional),
konsep kewilayahan, konsep ekonomi, konsep ketuhanan, konsep kebudayaan,
pembinaan lingkungan hidup dan ketahanan nasional. Geografi Indonesia, Landas
kontinen, zona ekonomi ekslusif indonesia, otonomi daerah komoditas unggulan
dan perdagangan antar pulau. Lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam.

8 UHO6101 Kewirausahaan

0 (0-0) Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep-konsep dasar
yang diperlukan dalam berwirausaha, aspek manajemen dalam berwirausaha, serta
memberikan kemampuan dasar dalam perancangan rencana bisnis. Materi yang
diberikan terdiri atas ruang lingkup kewirausahaan dalam agribisnis (entrepreneur,
intrapreneur, ultrapreneur, multipreneur), tuntutan dasar berwirausaha, tahapan
dan strategi berwirausaha, manajemen pemasaran dalam kewirausahaan,
manajemen produksi dalam kewirausahaan, manajemen keuangan dalam
kewirausahaan, hukum bisnis, etika bisnis, sumber daya manusia bagi organisasi
kewirausahaan, mempelajari praktek terbaik (best practices) dalam kewirausahaan
agribisnis dari praktisi dan kunjungan lapangan serta praktek merancang rencana
agribisnis

9 UHO6808 KKN/PPL/Magang

4 (0-4) Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa melalui pengalaman langsung/praktek
kerja tentang cara-cara mengintegrasikan dan mengamplikasikan berbagai ilmu
dalam merumuskan serta memecahkan permasalahan pembangunan : Hakekat
masalah, tekhnik memecahkan masalah pemangunan, pemecahan masalah
pembangunan secara pragmatis berdasarkan ilmu, teknologi dan seni,
menggerakkan masyarakat dalam pertisipasinya untuk memecahkan masalah
pembangunan
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No Kode MK Matakuliah SKS Deskripsi

10 PRT6111 Pengantar Ilmu Pertanian

3 (2-1) Mengantarkan mahasiswa ke dunia pertanian dalam arti yang luas dengan
membahas berbagai topik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pertanian yang diawali
dengan pengertian Ilmuwan dan Pengetahuan, ciri-ciri ilmuwan, Sains Pertanian
dan Lingkungan, Sejarah Pertanian dan Pertanian Usaha, Cuaca dan Iklim serta
Unsur-unsurnya, Iklim Indonesia, Energi, Fotosintesis dan Respirasi, Masalah
Pangan dan Gizi, Daur Hara Kehidupan, Teknologi Pasca Panen, Pertanian Non
Pangan, Agribisnis dan Agroindustri, Bioteknologi dan Hidroponik, Visi Pertanian
Abad 21 (Industri Hijau FKPTPI).

11 PRT6212 Pengelolaan Agribisnis

4 (3-1) Mata  kuliah ini memberikan penjelasan  tentang  pengertian dasar dan pengelolaan
agribisnis, baik sebagai perusahaan maupun sebagai sistem, serta pemahaman
terhadap subsistem agribisnis mulai dari subsistem hulu sampai hilir serta
subsistem lembaga penunjang seperti kelembagaan dan pembiayaan agribisnis.
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan
tentang pengetahuan dasar pengelolaan agribisnis yang meliputi pengertian dan
rantai pasok produk agribisnis, peranan agribisnis dalam perekonomian, organisasi
perusahaan agribisnis, produksi dan pemasaran agribisnis, struktur biaya
perusahaan agribisnis, dan peranan sistem penunjang dalam agribisnis

12 PRT6217 Dasar-Dasar Agronomi

3 (2-1) Pengertian agronomi, aspek-aspek biofisik yang berkaitan dengan budidaya
tanaman; tanaman dan produksi tanaman; meteorology/klimatologi pertanian;
sistem pertanian; klasifikasi tanaman; tanah dan pengelolaannya; benih dan
pesemaian; pertumbuhan dan perkembangan tanaman termasuk analisisnya;
kerapatan dan populasi tanaman; organism pengganggu tanaman; hubungan air
dengan pertumbuhan dan produksi tanaman; teknik budidaya tanaman padi sawah,
lahan kering dan tanaman tahunan; pengelolaan air dan irigasi; pertanian
berkelanjutan

13 PRT6219 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman

3 (2-1) Mengantarkan mahasiswa untuk mampu menjelaskan secara tepat sesuai dengan
kondisi terkini, tentang : konsep gangguan, kerusakan, dan kerugian serta peranan
berbagai jenis OPT termasuk virus, bakteri, cendawan dan nematod. Pengenalan
hama dan penyakit utama pada komoditas unggulan Sultra. Pengenalan gulma
utama pada komoditas unggulan Sultra. Penjelasan tentang teknik pengelolaan
hama, penyakit dan gulma dengan menggunakan konsep pengendalian hama dan
penyakit terpadu berbasis kearifan lokal. Penjelasan tentang pestisida kimia dan
cara penggunaan secara bijaksana. Penjelasan bahan tanaman yang dapat
digunakan sebagai pestisida nabati. Pengenalan teknologi pengendalian non
konvensional.
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No Kode MK Matakuliah SKS Deskripsi

14 PRT6318 Agroklimatologi

3 (2-1) Mata Kuliah ini menjelaskan pengertian dan ruang lingkup, manfaat klimatologi.
Pengertian, komposisi, pembagian lapisan, dan peran atmosfir. Definisi dan peranan
radiasi surya dan radiasi bumi. Definisi dan peranan tekanan udara dan angin.
Definisi dan peranan suhu udara. Pengertian dan terminologi kelembaban udara.
Pengertian dan peranan siklus hidrologi. Pengertian dan peranan klasifikasi iklim
dalam pertanian. Unsur-unsur iklim dalam pembukaan lahan pertanian

15 PRT6213 Dasar-Dasar Penyuluhan &
Komunikasi Pertanian

3 (2-1) Mata kuliah ini membahas ruang lingkup komunikasi (source-massage-channel-
receiver) yang dipergunakan dalam aktivitas pertanian. Pembahasan dititikberatkan
pada teori, konsep dan aplikasi komunikasi manusia secara intrapersonal dan
interpersonal untuk adopsi inovasi, komunikasi untuk bisnis pertanian, komunikasi
dalam kelompok kecil, komunikasi dalam organisasi pertanian, komunikasi
antarbudaya pertanian, yang dikaitkan dengan variabel demografi (usia, jenis
kelamin, pendidikan, pendapatan, luas dan status pemilikan lahan), variabel
geografi (dataran tinggi, lahan kering, sawah, pantai), variabel psikografi (gaya
hidup) dan variabel sosio-budaya

16 PRT6430 Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman

3 (2-1) Bagian pertama kuliah ini akan mereview genetika dari perspektif sejarah, setelah
itu akan mempelajari pewarisan Mendel dan modifikasinya, mekanisme pewarisan
dan segregasi, serta faktor-faktor timbulnya variasi genetika. Mata kuliah Pemuliaan
Tanaman memberi gambaran tentang bagaimana cara mengubah susunan genetik
tanaman sehingga diperoleh suatu tanaman yang mempunyai sifat-sifat yang
menguntungkan bagi manusia, hal ini dapat diperoleh dengan melakukan beberapa
kegiatan yang menjadi ruang lingkup kegiatan pemuliaan tanaman yaitu misalnya
koleksi, introduksi, hibridisasi dan seleksi

17 PRT6514 Teknologi Produksi Tanaman

4 (2-2) Mata kuliah ini menjelaskan daerah asal tanaman (origin) dan evolusinya,
domestikasi, perubahan tanaman dari liar menjadi dibudidayakan, unsur-unsur
Iklim, pembagian Iklim dunia dan pembentukan zona-zona agroklimat, klasifikasi
tanaman, klimogram dan klasifikasi iklim, fenomena iklim dan hubungan dalam
pertanian, ekosistem lahan pertanian. Konsep produksi tanaman, dasar budidaya
tanaman, dinamika pertumbuhan dan perkembangan tanaman, rekayasa
lingkungan dalam produksi tanaman, rekayasa kultur teknis dalam produksi
tanaman.Pengertian umur tanaman (Umur biologis, umur produksi), dinamika
pertumbuhan tanaman setahun dan tahunan, hubungan organ target dengan umur
tanaman, rekayasa teknologi produksi tanaman pada tanaman setahun dan
tahunan, pengelolaan lahan pada penanaman tanaman setahun dan tahunan,
pengelolaan hasil pada penanaman tanaman setahun dan tahunan
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18 PRT6815 Seminar

1 (0-1) Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi,
merumuskan dan memecahkan masalah secara tertulis, dan dapat menerapkan
teknik pelaksanaan seminar. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, tujuan,
dan manfaat seminar, identifikasi, perumusan dan pemecahan masalah secara
tertulis, serta teknik pelaksanaan seminar

19 PRT6816 Skripsi

6 (0-6) Skripsi merupakan titik akhir dari seluruh proses pembelajaran yang dilalui
mahasiswa serta evaluasi terhadap kesiapan dan kematangan mahasiswa setelah
mengikuti seluruh rangkaian mata kuliah. Mahasiswa diarahkan untuk memiliki
kemampuan dalam berfikir dan menulis secara ilmiah dengan menggunakan
metode penelitian (research)

20 TNH6304 Geologi dan Mineraologi

3 (2-1) Mata Kuliah ini akan membahas tentang kebumian dalam kaitannya dengan tanah
dan pertanian. Penguasaan fenomena bencana geologi seperti terjadinya letusan
gunung berapi, gempa bumi dan tsunami serta longsor. Ilmu mineralogi akan
membahas tentang komponen penting yang membangun tubuh tanah. Batuan yang
tersusun atas mineral primer, proses dan hasil pelapukannya menjadi mineral
sekunder tentang asal usul tersedia atau tidaknya sebagian besar unsur hara makro
dan mikro untuk pertumbuhan dan produksi tanaman

21 TNH6301 Fisika Tanah

3 (2-1) Mata kuliah ini berisikan materi tentang pendahuluan; tanah sebagai suatu sistem
yang heteroge; tekstur tanah; struktur tanah; warna dan temperatur tanah; tata air
dan udara tanah; karakteristik air; kemantapan agregat; konsistensi tanah; tipe
pelapukan dan  sifat-sifat utama profil tanah

22 TNH6302 Kimia Tanah

3 (2-1) Mata kuliah ini berisikan materi tentang pendahuluan; analisa kualitatif dan
kuantitatif (Asidisi alkalimetri, permanganometri, iodometri, argentometri, redoks,
kesadahan air, gravimetri, komplesksometri, dan potensiometri), Struktur kimia
bahan organik dan turunannya

23 TNH6303 Biologi Tanah

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam biologi tanah dan
mikrobiologi tanah tropika utamanya tanah-tanah perdesaan, pesisr dan pulau-
pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Penguasaan bidang ilmu
pengetahuan biologi tanah dan mikrobiologi tanah dalam materi pembahasan
tentang sifat biologi tanah dan perubahan global, diversitas kehidupan dalam
tanah, sistem tanah, akar, bakteri, fungi, alga, protozoa, nematode, enchytraeidae,
makroinvertebrata, acari, collembolan, fisiologi dan biokimia organisma tanah.
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24 TNH6210 Pengeloaan Daearah Aliran Sungai
(DAS)

3 (2-1) Pendahuluan (pengertian DAS, tujuan dan manfaat pengelolaan DAS); hubungan
antar ekosistem dalam wilayah DAS, hubungan antara hulu dan hilir, peran aspek
sosial ekonomi dalam DAS, pemecahan masalah kerusakan DAS akibat
ketidakseimbangan ekosistem, karena berbagai aktivitas biotik dan abiotik,
Pengelolaan DAS komprehensif

25 TNH6405 Pedogenesis dan Kalsifikasi Tanah

3 (2-1) Mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar dan cara mempelajari genesis tanah, Profil,
Pedon dan polipedon; morfologi tanah; mikropedologi; sifat fisik, kimia dan
mineralogi dalam genesis tanah. Hubungan genesis dan pengelolaan tanah di daerah
tropic. Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam Klasifikasi Tanah
serta penerapannya dalam bidang pertanian utamanya wilayah di perdesaan, pesisir
dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia.  Penguasaan bidang ilmu
pengetahuan klasifikasi tanah ini pemahaman klasifikasi tanah, perkembangan
klasifikasi tanah di Indonesia, Sistem Dudal dan Soepraptohardjo, sistem taksonomi
tanah USDA, Sistem FAO/UNESCO 1974 dan Sistem Pusat Penelitian Tanah 1983.
Pemanfaatan sistem klasifikasi tanah dalam hubungannya dengan perencanaan di
bidang pertanian.

26 TNH6406 Geomorfologi dan Analisis Landskap

3 (2-1) Geomorfologi dan Analisis Landsekap adalah matakuliah pilihan program studi.
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian bentuk-bentuk lahan dan proses
perkembangan bentang lahan yang terjadi baik pada masa lalu, masa sekarang dan
prediksi pada masa yang akan datang yang sangat berguna dalam menentukan
keberagaman tanah dan pada gilirannya akan dapat membantu dalam penentuan
kesesuaian lahan suatu daerah baik penggunaan untuk pengembangan lahan
pertanian maupun penggunaan non pertanian

27 TNH6412 Geodesi dan Kartografi

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam geodesi dan kartografi
penerapannya dalam perencanaan wilayah pada tanah-tanah perdesaan, pesisir
dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Penguasaan bidang ilmu
pengetahuan geodesi dan kartografi tercermin dalam materi pembahasan tentang
konsep dan prinsip geodesi dan kartografi, Sistem koordinat, perbedaan pembuatan
peta konvensional dan modern, sumber data dan informasi pembuatan peta, teknik
pembuatan peta, teknik perencanaan dalam pembuatan peta. Penguasaan bidang
keterampilan kerja tercermin dalam materi pembuatan peta perencanaan di bidang
pertanian di pertanian perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi
Tenggara
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28 TNH6413 Kesuburan Tanah dan Pemupukan

3 (2-1) Mata Kuliah ini menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep dasar kesuburan tanah dan
pemupukan yang efektif dalam hubungannya dengan peningkatan pertumbuhan serta hasil
tanaman secara berkelanjutan. Penguasaan konsep dasar kesuburan tanah tercermin dalam materi
pengertian dan ruang lingkup kesuburan tanah dan pemupukan, hubungan tanah dan
tanaman serta haraessensial, prilaku N, P dan k di dalam Tanah, peranan hara N, P dan K
bagi pertumbuhan dan hasil tanaman serta gejaladefisiensi nya.Perilaku hara Ca, Mg, dan S
dalam tanah, peranan hara Ca, Mg dan S bagi pertumbuhan dan hasil tanaman serta gejala
defisiensnya. Perilaku hara mikro dan hara penunjangdi dalam tanah. Peranan hara mikro dan
hara penunjang bagi pertumbuhan dan hasil tanaman serta gejala defisiensinya.
Penguasaan konsep pemanfaatan kesuburan tanah tercermin dari materi metode
penilaiankesuburan tanah dan manfaatnya bagi kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Pengertian pupuk organik, anorganik/ buatan, pupuk tungggal dan pupuk majemuk.
Unsur-unsur penyusun pupuk, reaksi pupuk pada kondisi tanah berbeda. Pengaruh
faktor lingkungan dalam tanah terhadap perilaku pupuk dan penyerapan unsur-unsur dari
pupuk. Tujuan pemupukan berimbang dan pemupukanspesifik lokasi. Cara penetapan
dosis pemupukan, pemberian dosis pemupukan yang efisien dan cara menghitung
biaya tetap dan tidak tetap dalam usaha tani berkaitan dengan pemberian pupuk

29 TNH6507 Survei Tanah dan Evaluasi Lahan

4 (2-2) Perkuliahan ini ditujukan untuk memberikan pengalaman belajar kepada
mahasiswa dalam mengorganisasi kegiatan survei tanah mulai persiapan sampai
pembuatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah. Untuk itu perkuliahan
ini akan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa, yang mencakup: i).
pengertian, ruang lingkup, kegunaan, dan pengembangan survei tanah dan evaluasi
lahan dalam bidang pertanian maupun pengelolaan sumberdaya lahan dan
lingkungan; ii) Prinsip dan metodologi survei tanah meliputi deskripsi, klasifikasi dan
pemetaan serta persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan interpretasi data;
iii)berbagai pendekatan dalam Evaluasi Lahan: Klasifikasi kemampuan Lahan,
Klasifikasi kesesuaian lahan untuk tipe penggunaan lahan tertentu (Pertanian,
Kehutanan, Perikanan), Klasifikasi Kapabilitas Kesuburan Tanah (FCC) dan Klasifikasi
kesesuaian lahan untuk keperluan non-pertanian.
Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam melakukan perencanaan
kesesuaian lahan dan tata guna tanah dalam penerapannya dibidang pertanian
khususnya wilayah di perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara
dan Indonesia.  Penguasaan bidang ilmu pengetahuan kesesuaian lahan dan tata
guna tanah tercermin dalam materi pembahasan tentang konsep kesesuaian lahan
dan tata guna tanah. Kesesuian lahan terhadap komoditi tanaman pangan dan
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hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, dan tanaman industri.
Kesesuaian lahan dan tata guna tanah bagi peruntukan permukiman, pariwisata dan
dalam hubungannya dengan perencanaan makro dan mikro khususnya di bidang
pertanian dan umumnya bidang lainnya.  Penguasaan bidang keterampilan kerja
tercermin dalam materi pendekatan dalam merencanakan penggunaan lahan di
wilayah perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara.

30 TNH6508 Konservasi Tanah dan Air

3 (2-1) Mata kuliah ini mempelajari tentang kerusakan sumberdaya alam yang semakin
meningkat dan tak terkendali. Pentingnya konservasi tanah dan air untuk
menyelamatkan sumberdaya tanah dan air. Erosi memberikan dampak yang cukup
besar dan tidak mudah diatasi sehingga erosi mendapat perhatian penting dalam
konservasi tanah dan air. Hidrologi diperlukan untuk memahami konsep konservasi
tanah dan air. Pemahaman proses, factor, klasifikasi, prediksi, pengukuran dan
evaluasi erosi sangat diperlukan dalm pengendalian erosi. Konservasi tanah dan air
dapat dilakukan melalui pendekatan agronomi, vegetatif, struktur (teknik sipil) dan
manajemen metode (kombinasi ketiga pendekatan tersebut).

31 TNH6509 Irigasi dan Drainase

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam irigasi dan drainase
penerapannya dalam perencanaan pemanfaatan air pada tanah-tanah perdesaan,
pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Penguasaan
bidang ilmu pengetahuan irigasi dan drainase tercermin dalam materi pembahasan
tentang konsep dan prinsip irigasi dan drainase, Faktor-faktor kehilangan air di
permukaan bumi, Evoparasi dan Transpirasi, Waduk, Saluran primer, tersier dan
sekunder, dan pemanfaatannya dalam meningkatkan produksi pertanian..
Penguasaan bidang keterampilan kerja tercermin dalam materi pembuatan rencana
saluran air di daerah-daerah perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi
Tenggara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

32 TNH6539 Ekologi dan Rekayasa Ekologi Tanah

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam ekologi tanah lingkungan
tropika dan penerapannya melalui rekayasa ekologi tanah dalam manajemen dan
restorasi tanah lingkungan tropika utamanya tanah-tanah perdesaan, pesisir dan
pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia.  Penguasaan bidang ilmu
pengetahuan keanekaragaman hayati tercermin dalam materi pembahasan tentang
ekologi tanah sebagai sains dasar dalam manajemen fungsi ekosistem tanah;
konsep, teori, dan model dalam ekologi tanah; dinamika lingkungan tanah tropika,
distribusi spasial dan temporal biota tanah, interaksi organisma dan proses tanah,
linking antara tanaman dan komunitas biologi tanah, interaksi trofik di atas tanah
dan komunitas biologi tanah,  perekayasa ekosistem, serasah dan detritus,  kontrol
atas populasi dan dinamika komunitas mikroba tanah, kontrol atas populasi
komunitas mikrofauna dan mesofauna tanah, kontrol atas populasi komunitas
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makrofauna tanah, jaring-jaring makanan tanah, dan transformasi karbon, hara dan
logam berat.

33 TNH6621 Teknik Analisis Tanah, Air dan
Tanaman

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam analisis tanah, air, dan
jaringan tanaman serta penerapannya dalam bidang pertanian utamanya wilayah di
perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia.
Penguasaan bidang ilmu analisis tanah, air, dan jaringan tanaman tercermin dalam
materi pembahasan tentang prinsip dasar pengambilan contoh tanah, air dan
jaringan tanaman. Prinsi-prinsip dan macam-macam metode analisis tanah, air dan
jaringan tanaman. Pemanfaatan analisis tanah, air dan jaringan tanaman dalam
perencanaan bidang pertanian

34 TNH6622 Metode Penelitian dan Penulisan
Ilmiah

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam metode penelitian dan
penulisan ilmiah.  Penguasaan bidang ilmu pengetahuan metode penelitian dan
penulisan ilmiah tercermin dalam materi pembahasan tentang pengetahuan, ilmu
dan ciri ilmu, metode keilmuan, ber-filsafat tentang ilmu, penelitian dan cara
meneliti, pendekatan dan daur penelitian, perumusan masalah penelitian, studi
kepustakaan, perumusan hipotesis, desain percobaan, pengumpulan data, sampel,
analisa data penelitian eksperimen dan analisa variansi. Penguasaan bidang
keterampilan kerja tercermin dalam materi penyusunan proposal penelitian,
penyusunan laporan penelitian, desain penelitian di lapangan, dan pratek literature
review.

35 TNH6625 Pengelolaan Lahan Kering

3 (2-1) Mata kuliah ini membahas potensi dan karakteristik pertanian lahan kering, iklim
dan permasalahannya di lahan kering, produksi tanaman di lahan kering, kekeringan
dan strategi mengantisipasinya. Manajemen lahan kering, penggunaan pupuk dan
system pertanaman di lahan kering, evapotranspirasi serta konservasi tanah dan air
di lahan kering, alternative system penggunaan lahan di lahan kering

36 TNH6626 Agroforestry

3 (2-1) Mata kuliah ini mempelajari konsep dan prinsip penting agroforestry termasuk
tentang sistem agroforestry sederhana dan kompleks. Karena akan diaplikasikan di
hutan baik hutan rakyat maupun hutan negara maka mata kuliah ini mempelajari
pula interaksi tanaman penyusun agroforestri dan tanah. Kemudian untuk
mengelola produk agroforestry maka mata kuliah ini pun mempelajari analisa
ekonomi dan pemasaran dalam agroforestry. Unsur kelembagaan dan prinsip
gender dalam agroforestry juga dipelajari karena merupakan faktor penting dalam
imlementasi agroforestry di lapang menuju pengelolaan hutan secara berkelanjutan
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37 TNH6628 Kualitas dan Kesehatan Tanah

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam kualitas dan kesehatan
tanah lingkungan tropika dan penerapannya dalam manajemen dan restorasi tanah
lingkungan tropika utamanya tanah-tanah perdesaan, pesisr dan pulau-pulau kecil
di Sulawesi Tenggara dan Indonesia.  Penguasaan bidang ilmu pengetahuan kualitas
dan kesehatan tanah tercermin dalam materi pembahasan tentang sejarah kualitas
dan kesehatan tanah, definisi kualitas dan kesehatan tanah, factor kualitas tanah,
factor kesehatan tanah, hubungan kualitas dan kesehatan tanah terhadap pertanian
berkelanjutan, kesehatan tanah dan perubahan iklim, indikator kualitas dan
kesehatan tanah dibawah iklim berubah, pengelolaan tanah dan kesehatan tanah,
rehabilitasi tanah terdegradasi dan kesehatan tanah, biochar dan kesehatan tanah.
Penguasaan bidang keterampilan kerja tercermin dalam materi pengukuran
indikator kualitas dan kesehatan tanah, indeks kualitas dan kesehatan tanah,
pengaruh tanaman rekayasa genetik atas kualitas dan kesehatan tanah

38 TNH6631 Dasar-Dasar Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

3 (2-1) Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengelola lingkungan
dalam kehidupan. Sejarah dan perkembangan konsep lingkungan di dunia dan
Indonesia, Hubungan pertumbuhan penduduk dan perkembangan manusia,
Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, keseimbangan ekologi, peraturan lingkungan
dan dasar-dasar dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
(Kerangka Acuan, ANDAL, RKL dan RPL).

39 TNH6634 Rekayasa Teknologi Tanah Pesisir

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar restorasi ekologi tanah pesisir
serta applikasinya pada tanah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara
dan Indonesia. Penguasaan bidang ilmu pengetahuan tercermin dalam materi
pembahasan tentang konsep restorasi ekologi, tanah bergaram, karakteristik
biogeokimia tanah bergaram, transportasi dan distribusi garam dalam tanah, biota
tanah bergaram, aplikasi ekologi tanah pada reklamasi tanah,tanaman toleram
garam, dan langkah-langkah restorasi ekologi lahan bergaram.Penguasaan bidang
keterampilan kerja tercermin dalam materi bioreklamasi tanah bergaram,
revegetasi tanah bergaram, pengelolaan mulsa untuk peningkatan leaching tanah
bergaram,aplikasi sistem agroforestry, shelterbelts tanaman pertanian, shelterbelts
pakan ternak, shleterbelts tanaman sumber energi, dan teknik restorasi ekologi
tanah lahan basah.
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40 TNH6636 Vermireaktor

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam vermireaktordan
penerapannya secara in situ dan ex situ dalam pengelolaan bahan organik untuk
perbaikan kualitas dan kesehatan tanah pertanian perdesaan, pesisir dan pulau-
pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia.Penguasaan bidang ilmu
pengetahuan vermireaktor tercermin dalam materi pembahasan tentang konsep
dan prinsip bioreaktor, ekosistem tanah sebagai bioreaktor, vermireaktor untuk
vermicomposting, vermibed, desain vermireaktor, organisma tanah untuk
vermireaktor.Penguasaan bidang keterampilan kerja tercermin dalam materi
modifikasi vermireaktor, efiesiensi produksi vermireaktor, aplikasi vermireaktor
dalam memproduksi pupuk organik, metode pemanfaatan organisma tanah dalam
vermireaktor

41 TNH6637 Pertanian Biodinamik

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam pertanian biodinamik
penerapannya pengolaan pertanian pada tanah-tanah perdesaan, pesisir dan pulau-
pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Penguasaan bidang ilmu
pengetahuan pertanian biodinamik tercermin dalam materi pembahasan tentang
konsep dan prinsip pertanian biodinamik, perbedaan pengaruh pertanian
biodinamik dan organik terhadap sifat biologi tanah, pengaruh persiapan
biodinamik terhadap pengomposan, pengaruh persiapan biodinamik terhadap
tanaman, pengaruh persiapan biodinamik terhadap kualitas dan kesehatan tanah,
model-model pertanian biodinamik, sertifikasi pertanian melalui pertanian
biodinamik. Penguasaan bidang keterampilan kerja tercermin dalam materi
pertanian biodinamik tanaman hortikutura tanah masam, pertanian biodinamik
tanaman pangan, pertanian biodinamik skala green house, pertanian biodinamik
tanah terdegradasi, pertanian biodinamik tanah pesisir, pertanian biodinamik tanah
karst, aplikasi biochar pada pertanian biodinamik

42 TNH6640
Teknologi Pupuk Mineral, Organik
dan Hayati

3 (2-1) Tujuan perkuliahan ini untuk memberikan pemahaman mengenai Teknologi Pupuk
dan Konsep Pemupukan melalui pendekatan terpadu antara sumberdaya alam
sebagai potensi dan kekayaan yang sangat penting dengan teknologi yang
dikembangkan dalam proses produksi pertanian berkelanjutan, sehingga
mahasiswa mampu menerapkan pemupukan dan menganalisis dampak yang
mungkin muncul. Di samping itu, mahasiswa mengetahui syarat-syarat pupuk dan
kaedah-kaedah teknologi pemupukan
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43 TNH6641 Biofertilizer dan Biopeptisida

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar biofertilizer dan biopestisida serta
applikasinyapada tanah pertanianperdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi
Tenggara dan Indonesia. Penguasaan bidang ilmu pengetahuan biofertilizer dan
biopestisida tercermin dalam materi pembahasan tentang konsep dan prinsip
biofertilizer sebagai suplemen sumber hara untuk tanaman, prinsip dasar
biopestisida, kinerja lapangan biofertilizer asimbiotik,rhizosfer dan kolonisasi akar
oleh inokulan mikroba, interaksi antar Azospirilum dan pelarut phosphate,
biofertilizer untuk pohon multifungsi, mekanisme biokontrol oleh PGPR, infeksi
mikoriza untuk ketahanan tanaman pada tanah salin, karakterisasi dan identifikasi
mikroba potensial dari berbagai rhizosfer, kolonisasi endofitik dan PGP, bioefikasi
antagonis Penguasaan bidang keterampilan kerja tercermin dalam materi bioinokulan
fungi sebagai manajemen penyakit,materi bioinokulan bakteri sebagai manajemen
penyakit,dan chitosan untuk regulasi pertumbuhan tanaman, biokontrol nematoda,
dan applikasi PGPR pada beberapa tanaman pangan utama

44 TNH6711 Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

3 (2-1) Mata kuliah ini menjelaskan pentingnya pendekatan multidisipliner penerapan ilmu
tanah dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Ruang lingkup dasar-dasar
perencanaan dan pengembangan wilayah, tipologi wilayah, komponen-komponen
wilayah, esensi pengembangan wilayah, mekanisme pengembangan wilayah,
metoda analisis wilayah, pendekatan perencanaan wilayah, indikator keberhasilan
pembangunan, serta potensi dan kendala wilayah

45 TNH6719 Penginderan Jauh dan Sistem
Informasi Geografi (SIG)

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam pengideraan jarak jauh
dan SIG serta penerapannya dalam bidang pertanian utamanya wilayah di
perdesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia.
Penguasaan bidang ilmu pengetahuan pengideraan jarak jauh (Inderaja) dan SIG
tercermin dalam materi pembahasan tentang sejarah Inderaja dan SIG. Dasar-dasar
interpretasi foto udara. Sistem informasi potensi data fisik dan lingkungan yang
tidak dilakukan secara kontak langsung dengan obyek, menginterpretasi corak,
pola, tekstur yang diperoleh melalui platform sehingga dapat mengungkapkan
bentukan alam, penggunaan lahan dan karakteristik lainnya dalam hubungannya
dengan perencanaan di bidang pertanian.  Penguasaan bidang keterampilan kerja
tercermin dalam materi pendekatan mempelajari Inderaja dan SIG, pemodelan
perencanaan lahan dan tata guna lahan.
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46 TNH6735 Reklamasi Lahan Pasca Tambang dan
Bioremediasi Tanah

3 (2-1) Matakuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar dalam mereklamasi lahan dan
bioremediasi tanah dan penerapannya dalam mengembalikan fungsi tanah dalam
menopang kehidupan utamanya tanah-tanah perdesaan, pesisr dan pulau-pulau
kecil di Sulawesi Tenggara dan Indonesia.  Penguasaan bidang ilmu pengetahuan
mereklamasi lahan dan bioremediasi tanah tercermin dalam materi pembahasan
tentang sejarah faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan tanah, jenis-jenis
kerusakan tanah akbat alami dan aktivitas pembangunan,  aspek-aspek penting
dalam reklamasi lahan dan bioremediasi tanah, dan keseimbangan ekologi lahan
yang telah direklamasi dan bioremediasi terutama pada lahan pasca tambang.
Penguasaan bidang keterampilan kerja tercermin dalam materi pengukuran
indikator reklamasi lahan dan bioremediasi tanah

47 TNH6727 Hubungan tanah, Air dan Tanaman

3 (2-1) Membahas interaksi antara hara dan pertumbuhan tanaman. Secara spesifik
dibahas tentang mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju gerak hara
di dalam tanah dan tanaman serta pemanfaatannya oleh tanaman. Angkutan hara
menembus membran, transpor aktif dan pasif, hubungan kation dan anion,
angkutan jarak dekat dan jarak jauh akan dibahas secara mendalam. Secara ringkas
akan dibahas tentang rizosfir dan hubungannya dengan hara tanaman. Aspek
adaptasi tanaman terhadap cekaman hara akan dibahas secara mendalam

48 TNH6730 Etnoekopedologi

3 (2-1) Ethno-eco-pedology adalah mata kuliah pilihan program studi. Mata kuliah ini
membahas tentang persepsi, pemahaman, penggunaan dan pengelolaan tanah dan
lingkungannnya oleh orang-orang tertentu yang tinggal pada lingkungan tertentu
dan untuk jangka waktu tertentu; juga mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan
keterampilan yang berkaitan dengan strategi penggunaan tanah dan pengelolaan
lahan jangka panjang yang menyatu dengan budaya yang diwariskan dari generasi
ke generasi sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan, metode dan model
pertanian berkelanjutan

49 TNH6738 Sosiologi Wilayah Pedesaan dan
Pesisir

3 (2-1) Mata kuliah ini mempelajari tentang peran sosiologi dalam pembangunan
pertanian, masyarakat dan kebudayaan pertanian (baik di pedesaan, pesisir
maupun di pulau-pulau kecil), struktur dan proses sosial masyarakat pertanian,
karakteristik pelaku agribisnis, stratifikasi sosial masyarakat petani, kelembagaan
pertanian, perubahan sosial dan lingkungan, modernisasi dan transformasi
pertanian, hingga metode pendekatan pembangunan pertanian terutama di
pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil
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7. Rencana Pembelajaran Semester(Pasal 12 Permendikbud No 49 Tahun 2014)

FormatRencana Pembelajaran Semester

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Semester: 2 (dua)  SKS:  3 (2-1)

JURUSAN/PROG. STUDI ILMU TANAH

Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Pada Mata Kuliah ini adalah:
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Minggu
Ke:

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan kajian
(materi Ajar)

Metode
Pembelajaran Waktu

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Kriteria Penilaian dan
Indikator Bobot Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8 Ujian Tengah Semester
9

10
11
12
13
14
15
16 Ujian Akhir Semester

Koordinator Dosen Matakuliah Ketua KKJM  Jurusan/Prodi Ilmu Tanah Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Tanah

………………………………………. ……………………………………………..………… ………………………………….

NIP. NIP. NIP.
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A. PENJELASAN ISIAN FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke:
Menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu
semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).

Kemampuan akhir yang direncanakan:

Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh
(hard skills & soft skills). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan Prodi.
Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, serta secara
komulatif diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir semester.

Bahan kajian (materi ajar):

Diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul
ajar untuk setiap pokok bahasan) atau intergrasi materi pembelajaran, atau isi dari modul.

Metode pembelajaran:

Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran
kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode
pembelajaran lain,atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan
pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai
kemampuan yang diharapkan

Waktu:

Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran

Pengalaman belajar:

Kegiatan yang  harus dilakukan oleh mahasiswa  yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan
memiliki kemampuan  yang telah ditetapkan  (tugas, suvai, menyusun paper,  melakukan praktek,
studi banding, dsb)

Kriteria penilaian dan indikator:

Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik,
objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan
yang dinilai (bisa kualitatif  misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan
komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas,
kebenaran hitungan).
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Bobot nilai:

Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau
besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada
mata kuliah

B. MODEL PEMBELAJARAN

Sebagai strategi pembelajaran dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi ditunjukkan

dengan model-model pembelajaran akademik dengan beragam metode pembelajaran untuk SCL, di

antaranya adalah: (1) Small Group Discussion; (2) Role-Play & Simulation; (3) Case Study; (4)

Discovery Learning (DL); (5) Self-Directed  Learning (SDL); (6) Cooperative  Learning  (CL);  (7)

Collaborative Learning (CbL); (8) Contextual Instruction (CI); (9) Project Based Learning (PjBL); dan

(10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL).Selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model

pembelajaran lain yang belum dapat disebutkan satu persatu, bahkan setiap pendidik/dosen dapat

pula mengembangkan model pembelajarannyasendiri.  Uraian ringkas ciri beberapa model

pembelajarannya dapat dilihat pada Tabel. 5

NO MODEL BELAJAR MODEL BELAJAR
YANG DILAKUKAN MAHASISWA YANG DILAKUKAN DOSEN

1 Small Group Discussion  Membentuk kelompok (5-10)
 memilih bahan diskusi
 mepresentasikan paper dan

mendiskusikan di kelas

 Membuat rancangan bahan
dikusi dan aturan diskusi.

 Menjadi moderator dan
sekaligus mengulas pada
setiap akhir sesion diskusi
mahasiswa

2 Simulation  Mempelajari dan menjalankan
suatuperan yang ditugaskan
kepadanya atau
mempraktekan/mencoba berbagai
model (komputer) yang telah
disiapkan

 Merancang situasi/
kegiatan yang mirip
dengan yang
sesungguhnya, bisa berupa
bermain peran, model
komputer, atau berbagai
latihan simulasi.

 Membahas kinerja
mahasiswa

3 Discovery Learning  Mencari, mengumpulkan, dan
menyusun informasi yang ada
untuk mendeskripsikan suatu
pengetahuan

 Menyediakan data, atau
petunjuk (metode) untuk
menelusuri suatu
pengetahuan yang harus
dipelajari oleh mahasiswa.

 Memeriksa dan memberi
ulasan terhadap hasil
belajar mandiri mahasiswa

4 Self-Directed Learning  Merencanakan kegiatan belajar,
melaksanakan dan menilai
pengalaman belajarnya sendiri

 Sebagai fasilitator.
memberi arahan,
bimbingan, dan konfirmasi
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terhadap kemajuan
belajar yang telah
dilakukan individu
mahasiswa

5 Cooperative Learning  Membahas dan menyimpulkan
masalah/tugas yang diberikan
dosen secara berkelompok

 Merancang dan dimonitor
proses belajar dan hasil
belajar kelompok
mahasiswa.

 Menyiapkan suatu
masalah/ kasus atau
bentuk tugas untuk
diselesaikan oleh
mahasiswa secara
berkelompok.

6 Collaborative Learning  Bekerja sama dengan anggota
kelompoknya dalam mengerjakan
tugas

 Membuatrancangan proses dan
bentuk penilaian berdasarkan
konsensus kelompoknya sendiri.

 Merancang tugas yang
bersifat open ended.

 Sebagai fasilitator dan
motivator

7 Contextual Instruction  Membahas konsep (teori)
kaitannya dengan situasi nyata

 Melakukan studilapang/ terjun di
dunia nyata untuk mempelajari
kesesuaian teori

 Menjelaskan  bahan
kajian yang bersifat teori
dan mengkaitkannya
dengan situasi nyata
dalam kehidupan sehari-
hari, atau kerja
profesional, atau
manajerial, atau
entrepreneurial.

 Menyusun tugas untuk
studi mahasiswa terjun ke
lapangan

8 Project Based Learning  Mengerjakan tugas (berupa
proyek) yang telah dirancang
secara sistematis.

 Menunjukan kinerja dan
mempertanggung jawabkan hasil
kerjanya di forum

 Merancang suatu tugas
(proyek) yangsistematik
agar mahasiswa belajar
pengetahuan dan
ketrampilan melalui
proses pencarian/
penggalian (inquiry) yang
terstruktur dan kompleks.

9 Problem Based Learning  Belajar dengan menggali/ mencari
informasi (inquiry) serta
memanfaatkan informasi
tersebutuntuk memecahkan
masalah faktual/ yang dirancang
oleh dosen .

 Merancang tugas untuk
mencapai kompetensi
tertentu

 Membuat petunjuk
(metode) untuk
mahasiswa dalam
mencari pemecahan
masalah yang dipilih oleh
mahasiswa sendiri atau
yang ditetapkan


