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Deskripsi Singkat 

: 
 
: 

Matakuliah Usahatani, Pemasaran Produk Agribisnis, Risiko Agribisnis, Negosiasi & Advokasi Bisnis, 
Hukum dan Etika Bisnis, Studi Kelayakan Bisnis                 
Matakuliah ini memberikan penerapan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu produksi, pemasaran dan 
perencanaan, kelembangaan, kebijakan, serta komunikasi dan advokasi dalam pengembangan komoditas  
pertanian melalui pendekatan sistem agribisnis. 

Capaian Pembelajaran/ 
Learning  Outcomes/ Standar 
Kompetensi (SK) 
 
 

: 1. Mampu meyusun rencana bisnis bidang agribisnis tropika  
2. Mampu mengidentifikasi masalah dan potensi komoditas dengan kerangka sistem agribisnis  
3. Mampu menyusun rekomendasi  alternatif dan strategi pengembangan agribisnis tropika 
4. MaMpu mendemonstrasikan teknologi dalam bidang agribisnis tropika berbasis komoditas  
5. Mampu menyusun sistem komoditas berdasarkan sistem agribisnis  
6. Mampu mendemonstrasikan dan  melengkapi organisasi bisnis bidang agribisnis tropika  
7. Mampu menggunakan metode kuantitatif  yang tepat untuk mengukur dan menganalisis kinerja bisnis 

bidang agribisnis tropika  
8. Mampu menggunakan metode kualitatif yang tepat untuk mengukur dan menganalisis kinerja bisnis 

bidang agribisnis tropika  
9. Mampu menyusun dan mempresentasikan laporan kinerja bisnis bidang agribisnis  tropika  
10. Mampu melakukan negosiasi dan advokasi untuk pengembangan agribisnis komoditas  
11. Mampu melaksanakan dan menyesuaikan diri dalam  praktek  bisnis bidang agribisnis  tropika 

 

MG KE- KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI DASAR) 

MATERI AJAR METODE 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN BENTUK 
PENILAIAN 

BOBOT 
NILAI (%)

WAKTU 
BELAJAR 
(MENIT) 

SUMBER 
BELAJAR 

1-2 Mampu 
mengidentifikasi 
masalah dan potensi 
komoditas  serta 
mendemonstrasikan 

1. Sistem agribisnis   
2. Sub sistem 

agribisnis  
3. Identifikasi 

masalah, potensi, 

1. Project learning 
2. Studi pustaka  
3. Diskusi kelompok  
4. Wawancara individu 

dan atau kelompok  

1. Mendemonstrasikan  
sistem agribisnis 
komoditas yang 
dipilih  

2. Merinci sistem 

Proses dan 
aktivitas 
kelompok 
berkaitan dengan 
ide kajian 

14 2 x 600 1 



MG KE- KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI DASAR) 

MATERI AJAR METODE 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN BENTUK 
PENILAIAN 

BOBOT 
NILAI (%)

WAKTU 
BELAJAR 
(MENIT) 

SUMBER 
BELAJAR 

sistem agribisnis 
komoditas  

 

dan prospek  
agribisnis 
komoditas tropika 

5. Presentasi dan tanya 
jawab dengan dosen 
pembimbing 

agribisnis komoditas 
yang dipilih menurut 
sub sistem agribisnis

agribisnis 
komoditas,  
wawancara pada 
saat konsultasi/ 
pembimbingan 
kelompok 

3-4 Mampu 
mendemonstrasikan 
sub sistem input dan 
sub sistem produksi 
(on farm) 

1. Pengadaan dan 
penggunaan input 
(lahan, tenaga 
kerja, modal, dan 
manajemen) 

2. Proses  dan 
teknologi produksi 

3. Produksi , Risiko 
produksi, dan 
Pendapatan 
usahatani 

1. Project learning 
2. Wawancara  
3. Diskusi kelompok  
4. Konsultasi  

1. Mendemonstrasikan 
pengadaan dan 
penggunaan input  
produksi  

2. mendemonstrasikan 
proses dan teknologi 
produksi  

3. mendemonstrasikan 
produksi dan penda-
patan usahatani  

Kemajuan proses 
dan aktivitas 
kelompok di 
lapangan 
mengani sub 
sistem agribisnis 
yang dikaji,  
wawancara pada 
saat konsultasi/ 
pembimbingan 
kelompok 

14 2 x 600 1,4,5,6 

5-6 Mampu 
mendemonstrasikan 
sub sistem 
pemasaran  
 

1. Sistem pemasaran 
komoditas  

2. Saluran pemasaran  
3. SCP 
4. Efisiensi pemasaran 
5. Risiko Pemasaran 

(misalnya harga) 

1. Project learning 
2. Wawancara  
3. Diskusi kelompok  
4. Konsultasi  

1. Mendemonstrasikan 
sistem pemasaran 
komoditas  

2. Mendemonstrasikan 
SCP 

3. Mendemonstrasikan 
efisiensi pemasaran 
dan risiko harga 

Kemajuan proses 
dan aktivitas 
kelompok di 
lapangan mengani 
sub sistem 
agribisnis yang 
dikaji,  
wawancara pada 
saat konsultasi/ 
pembimbingan 
kelompok 

14 2 x 600 1,5,6 

7 Mampu 
mendemonstrasikan 
sub sistem 
pengolahan  
 

1. Pohon bisnis   
2. Proses  dan 

teknologi 
pengolahan  

3. pasar  dan 
konsumen produk 

1. Project learning 
2. Wawancara  
3. Diskusi kelompok  
4. Konsultasi  
 

1. Mendemonstrasika
n pohon bisnis 
produk olahan  

2. mendemonstrasika
n proses dan 
teknologi 

Kemajuan proses 
dan aktivitas 
kelompok di 
lapangan mengani 
sub sistem 
agribisnis yang 

8 1 x 600 1,5,6,7 



MG KE- KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI DASAR) 

MATERI AJAR METODE 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN BENTUK 
PENILAIAN 

BOBOT 
NILAI (%)

WAKTU 
BELAJAR 
(MENIT) 

SUMBER 
BELAJAR 

olahan  
4. Nilai tambah dan 

keuntungan 
industri 
pengolahan 

pengolahan  
3. mendemonstrasika

n pasar dan 
konsumen produk 
olahan  

4. Mengukur dan 
menganalisis nilai 
tambah dan 
keuntungan  

 

dikaji,  
wawancara pada 
saat konsultasi/ 
pembimbingan 
kelompok 

UJIAN TENGAH SEMESTER 
8 Mampu 

mendemonstrasikan 
sub sistem 
penunjang 

1. Sub sistem penun-
jang  

2. Peranan lembaga 
penunjang dalam 
pengembangan 
agribisnis komoditas 

1. Project learning 
2. Wawancara  
3. Diskusi kelompok  
4. Konsultasi  

1. Mendemonstrasikan 
sub sistem 
penunjang  

2. Mendemonstrasikan 
peranan  lembaga 
penunjang dalam 
pengembangan 
agribisnis 
komoditas  

3. Mengidentifikasi 
masalah 
kelembagaan 
penunjang  

Kemajuan proses 
dan aktivitas 
kelompok di 
lapangan mengani 
sub sistem 
agribisnis yang 
dikaji,  
wawancara pada 
saat konsultasi/ 
pembimbingan 
kelompok 

8 1 x 600 1,3,8 

9-10 Mampu  mengukur 
dan menganalisis 
kinerja  dan rencana  
serta strategi 
pengembangan 
agribisnis komoditas 
dengan meng-
gunakan metode 
kuantitatif dan 

1. Kinerja agribisnis 
komoditas  

2. Rencana dan 
Strategi 
Pengembangan 
agribisnis komoditas 

1. Penyusunan laporan 
kinerja agribisnis 
komoditas  

2. Penyusunan rencana  
dan strategi 
pengembangan 
agribisnis 
komoditas  

3. Diskusi kelompok  

1. Mengukur kinerja 
agribisnis komoditas 

2. Menganalisis 
kinerja agribisnis 
komoditas  

3. Menyusun rencana  
dan strategi 
pengem-bangan 
agribisnis komoditas 

Kemajuan proses 
dan aktivitas 
kelompok dalam 
menyusun laporan 
kinerja agribisnis 
komoditas dan 
rencana strategi 
pengembangan 
agribisnis 

14 2 x 600 4,6,7,8 



MG KE- KEMAMPUAN AKHIR 
YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI DASAR) 

MATERI AJAR METODE 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN BENTUK 
PENILAIAN 

BOBOT 
NILAI (%)

WAKTU 
BELAJAR 
(MENIT) 

SUMBER 
BELAJAR 

kualitatif yang tepat 4. Konsultasi  komoditas 
tersebut,  
wawancara pada 
saat konsultasi/ 
pembimbingan 
kelompok 

11-12 Mampu melakukan 
negosiasi dan 
advokasi untuk 
pengembangan 
agribisnis komoditas  
 

1. Negosiasi bisnis  
-proses dan strategi 
negosiasi bisnis 

2. Advokasi bisnis 
-proses dan strategi 
advokasi bisnis 

1. Diskusi dengan 
pimpinan 
perusahaan 
agribisnis  

2. Diskusi dengan 
anggota legislatif  

3. Diskusi dengan 
aparat pemerintah 

4. Menggunakan 
media dalam 
strategi advokasi 
bisnis  

1. Melakukan 
negosiasi untuk 
pengembangan 
agribisnis komoditas 

2. Melakukan advokasi 
pengembangan 
agribisnis komoditas 

Aktivitas 
kelompok dalam 
memfasilitasi 
proses negosiasi 
dan advokasi 
bisnis para pelaku 
agribisnis 
komoditas yang 
dikaji, menguji 
peran anggota 
kelompok saat 
wawancara/ 
konsultasi 

14 2 x 600 2,3 

13-14 Mampu  
mempresentasikan 
laporan kinerja dan 
pengembangan 
agribisnis komoditas  
 

Pemaparan dan pem-
bahasan laporan 
kinerja dan 
pengembangan 
agribisnis komoditas 

1.Presentasi  
2. Diskusi  
 

1. Mempresentasikan 
kinerja dan 
pengembangan 
agribisnis komoditas  

2. Melakukan diskusi 
kinerja dan 
pengembangan 
agribisnis komoditas  

 

Makalah dan Oral 
Presentasi 
mengenai kinerja 
dan 
pengembangan 
agribisnis 
komoditas secara 
komprehensif di 
depan kelas 

14 2 x 600 1-8 

UJIAN AKHIR SEMESTER 
 

  



Daftar Pustaka:  
1. Bahan ajar pada MK Dasar-dasar Bisnis (AGB111) 
2. Bahan ajar pada MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis (AGB222) 
3. Bahan ajar pada MK Hukum dan Etika Bisnis (AGB232) 
4. Bahan ajar pada MK Usahatani (AGB312) 
5. Bahan ajar pada MK Risiko Agribisnis (AGB323) 
6. Bahan ajar pada MK Tataniaga Produk Agribisnis (AGB331) 
7. Bahan ajar pada MK Studi Kelayakan bisnis (AGB332) 
8. Bahan ajar pada MKStrategi dan Kebijakan Bisnis (AGB 339) 

Tim Pengajar: Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS (Koordinator) dan Tim Pembimbing: Staf Pengajar Departemen Agribisnis 

 

 

 

 

 

 


