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1.  Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah : Manajemen Produksi TAnaman 

Kode Mata Kuliah : AGR 441 

Pengajar : 1. Prof. Dr Ir Roedhy Poerwanto 
  2. Dr Ir Ade Wachyar, MS 
  3. Ir Supijato, MS  
  4. Ir. Tanti Novianti, MS 
  5. Dr Ir Ahmad Junaedi, MS 

Semester : Ganjil 

Bobot sks : 3 (2-3) 

Prasyarat : Dasar-dasar Manajemen (SEP 230) + 

  Dasar-dasar Hortikultura (AGR 242)/ 

  Tanaman Pangan Utama (AGR 371)/ 

  Tanaman Perkebunan Utama (AGR 242)/ 

  Produksi Benih dan Bibit  

Major : Agronomi dan Hortikultura 

Departemen : Agronomi dan Hortikultura 

 

2.  Tujuan Instruksional 

Setelah mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian manajemen produksi tanaman, prinsip produksi 
tanaman, sistem produksi tanaman di Indonesia, dan posisi sistem produksi 
tanaman dan sistem agribisnis. 

2. Menjelaskan perencanaan usaha pertanian yang meliputi manajemen strategis 
dan perencanaan strategis, analisis lingkungan strategis dan menyusun 
perencanaan perencanaan strategis berdasarkan analisis. 

3. Menjelaskan Fungsi Fundamental Proses Manajemen yang meliputi 
Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan 
(Actuating), dan Pengendalian (Controlling). 

4. Menjelaskan manajemen keuangan perusahaan pertanian yang meliputi modal 
dan kredit pertanian,biaya  tetap & biaya produksi, rencana pembiayaan 
kebun,  perencanaan keuangan tahunan, pelaporan keuangan, balance sheet & 
income statement, analisis cash flow,  dan menangani pajak penghasilan. 

5. Melakukan analisis investasi dan studi perencanaan proyek pertanian . 

6. Menjelaskan manajemen personalia perusahaan pertanian yang meliputi 
struktur organisasi, rancangan tugas, perencanaan sdm, pekerja bulanan, 
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harian atau borongan, upah dan kompensasi lain, norma kerja, keselamatan 
kerja, undang-undang tenaga kerja 

7. Menjelaskan manajemen lapangan produksi mulai dari pemilihan lokasi, 
pembukaan lahan, penyiapan bahan tanam sampai penanaman, pemupukan 
dan pengelolaan lahan, pengelolaan organisme pengganggu, pengelolaan 
tanaman. 

8. Menjelaskan manajemen mutu produk pertanian yang meliputi pengertian 
mutu, konsep Total Quality Management, ISO 9000, Manajemen HACCP, 
ISO 22000, Good Agriculture Practices, SNI 

9. Membahas Manajemen Rantai Pasokan (MRP) yang meliputi type hubungan 
bisnis,  pengertian MRP, contoh-contoh MRP dalam pertanian, prinsip MRP,  
langkah-langkah memulai MRP, kunci sukses MRP. 

 

3.  Deskripsi Perkuliahan 

Kuliah membahas pengertian dan lingkup manajemen produksi tanaman, 

sistem produksi tanaman, perencanaan usaha pertanian, manajemen lapangan 

produksi, manajemen keuangan, analisis investasi dan studi perencanaan proyek 

pertanian, manajemen personalia perusahaan pertanian, manajemen mutu dalam 

produksi tanaman, serta manajemen rantai pasokan.   Pada praktikum akan 

dilakukan simulasi membuat perusahaan pertanian imajiner, menyusun feasibility 

study perusahaan tersebut, dan simulasi pengajuan kredit usaha ke bank.  Setelah 

mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu merencanakan, merancang dan 

mengevaluasi kinerja suatu sistem produksi tanaman. 

Kuliah diselenggarakan dengan Student Centered Learning (SCL).  Dengan 

SCL mahasiswa akan bekerja dengan berbagai aktifitas dalam mempelajari bahan 

pembelajaran. Mahasiswa akan terlatih untuk mempunyai tanggungjawab yang 

lebih besar dalam proses pembelajaran dan tertanam suatu kebiasaan belajar yang 

lebih bertanggungjawab.  Menurut Blumberg (2005) dengan SCL maka: 

1. Fungsi dari materi pembelajaran adalah membangun fondasi ilmu 

pengetahuan yang kuat dan mengembangkan keterampilan dan kesadaran 

belajar secara mandiri pada mahasiswa; 

2. Peran dosen lebih berfokus pada pembelajaran mahasiswa dan bertindak 

sebagai fasilitator, bukan mengajar secara ceramah; 

3. Tanggung jawab dalam pembelajaran bergeser dari dosen pada 

mahasiswa; mahasiswa mengambil alih tanggungjawab dengan belajar 
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mandiri; dosen menciptakan lingkungan belajar yang bisa memotivasi 

mahasiswa menerima tanggungjawab belajar mandiri; 

4. Proses dan tujuan evaluasi  bergeser dari sekedar menilai tugas menjadi 

memberikan juga masukan konstruktif atas tugas mahasiswa; dalam SCL 

asesmen tugas mahasiswa merupakan bagian dari proses pembelajaran. 

 

Selain kuliah, praktikum dilakukan untuk menunjang materi perkuliahan.  

Praktikum dilakukan dengan permainan simulasi.  Setiap kelompok akan 

membuat perusahaan imajiner bidang pertanian yang akan mengajukan kredit.  

Pada walam masa perkuliahan, setiap kelompok akan membuat bagian-bagian dari 

FS berdasarkan materi kuliah yang disampaikan pada minggu tersebut.  Pada 

bagian akhir dari masa perkuliahan, setiap kelompok akan mempresentasikan FS 

perusahaannya dihadapan bankir. 

4.  Strategi Perkuliahan 

Perkuliahan ini akan diberikan dengan metode Cara Belajar Mahasiswa 

Aktif.  Sebelum mengikuti kuliah Anda harus sudah membaca bacaan wajib, 

sehingga proses belajar aktif dapat berlangsung.  Dalam perkuliahan dosen hanya 

akan memberikan garis besar materi ajar, mahasiswa berkewajiban membahas 

materi tersebut.  Di dalam kelas akan berlangsung komunikasi dua arah.  

Mahasiswa mendapat kesempatan seluas-luasanya untuk menanyakan materi yang 

kurang dipahami.  Dosen akan sewaktu-waktu bertanya, untuk mengetahui 

pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas. 

Pada perkuliahan inovasi yang akan dilakukan berupa model SCL berupa 

Student Teams-Achievement Divisions (Pertiwi, 2008).  Dalam praktikum model 

SCL yang digunakan adalah simulasi dengan permainan peran (Sailah, 2008). 

Dengan inovasi ini akan terjadi perubahan peran mahasiswa dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Mahasiswa bertanggungjawab penuh dalam proses pembelajaran; 

2. Mahasiswa belajar bagaimana belajar secara mandiri, karena itu semua 

kegiatan belajar akan dilakukan oleh mahasiswa sendiri; 

3. Mahasiswa secara aktif mencari pengetahuan dan melakukan konstruksi dan 
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pemahaman terhadap materi pembelajaran 

Sedangkan dosen akan berperan dalam: 

1. Menyediakan berbagai cara dan bentuk untuk mengakses bahan pembelajaran; 

2. Bertindak sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam mengkases 

dan memproses bahan pembelajaran; 

3. Memfasilitasi proses  belajar aktif; 

4. Memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam belajar aktif untuk 

meningkatkan kemampuan dalam menguasai pengetahuan; 

5. Meningkatkan motivasi dan semangat mahasiswa untuk memajukan pelajaran 

dan meningkatkan kemampuannya untuk belajar secara mandiri. 

Pelaksanaan inovasi pada perkuliahan sebagai berikut: 

1. Bahan pembelajaran akan dimuat dalam blog (manajemenproduksitanaman. 

wordpress.com). Setiap topik pembelajaran akan dimuat dalam blog pada 3 

hari sebelum topik tersebut dibahas sampai 3 hari setelah topik dibahas.  

Bahan pembelajaran berupa text, gambar, maupun petunjuk untuk mencari 

bahan pembelajaran yang lebih luas. 

2. Textbook sebagai bahan pembelajaran akan disediakan di perpustakaan 

Departemen Agronomi & Hortikultura dalam jumlah yang cukup. 

3. Mahasiswa dikelompokkan dalam 8-10 kelompok dengan masing-masing 

kelompok terdiri atas 8 orang. Pembagian kelompok dilakukan sedemikian 

rupa sehingga nilai rata-rata IPK kelompok hampir sama (sehingga ada 

keadilan kelompok). 

4. Mahasiswa wajib mempelajari bahan pembelajaran dan membuat pertanyaan 

mengenai topik yang akan dibahas (sebagai belajar mandiri).  Pertanyaan 

mahasiswa dibuat tertulis dan dikumpulkan pada tutor. 

5. Perkuliahan selama 100 menit dilaksanakan sebagai berikut: 

a. 30 menit pertama pengantar pembahasan topik oleh tutor.  Selain 

membahas topik, tutor akan menyelipkan pesan-pesan moral untuk 

membangun soft skill pada mahasiswa. 

b. 30 menit kedua diskusi kelompok mahasiswa membicarakan topik 

pembelajaran minggu ini.  Pada materi yang menyangkut perhitungan 

seperti menghitung investasi, menghitung tenaga kerja dan sebagainya, 
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pada tahap ini diskusi dilakukan untuk membahas kasus (menghitung 

investasi berdasarkan data yang sudah dicari sebelumnya). 

c. 30 menit ketiga, tanya jawab antar kelompok. 

d. 10 menit terakhir adalah penguatan oleh dosen. 

6. Setelah selesai perkuliahan masing-masing kelompok akan membuat rumusan 

atau rangkuman materi pembelajaran (di luar jam kuliah sebagai tugas 

terstruktur).  Rangkuman materi pembelajaran akan dikoreksi oleh tutor dan 

dikembalikan kepada mahasiswa. 

7. Evaluasi hasil belajar akan diberikan berdasar nilai tugas membuat pertanyaan 

(nilai individual), proses diskusi (nilai individual), diskusi antar kelompok 

(nilai kelompok), rumusan diskusi (nilai kelompok) dan UTS & UAS (nilai 

individual).  Nilai rata-rata UTS maupun UAS dari anggota kelompok akan 

digunakan juga untuk menghitung nilai akhir setiap anggota.  Dengan cara ini 

maka anggota kelompok yang ’lebih pandai’ akan membantu anggota 

kelompok yang ’kurang pandai’ untuk meningkatkan nilai rata-rata kelompok. 

 
Inovasi dalam pelaksanaan praktikum dilakukan berupa simulasi membuat 

perusahaan bidang pertanian.  Pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dibagi atas 8-10 kelompok yang berbeda dengan kelompok 

perkuliahan.  Seperti pada kuliah, pembagian kelompok dilakukan sedemikian 

rupa sehingga nilai rata-rata IPK kelompok hampir sama.  Masing-masing 

kelompok diminta membuat perusahaan imajiner yang bergerak dalam bidang 

pertanian. 

2. Pada minggu pertama praktikum akan mendiskusikan dengan mahasiswa 

metode praktikum dengan SCL. 

3. Pada minggu ke 2, 5 dan 11 akan dilakukan kunjungan lapangan ke sistem 

produksi padi sawah, hortikultura, dan perkebunan. 

4. Pada praktikum minggu 3 sampai dengan ke 10, masing-masing kelompok 

akan membuat simulasi berdasarkan bahan pembelajaran dalam jam kuliah.  

Contoh: apabila pada jam kuliah sedang dibicarakan mengenai Analisis 

SWOT, maka pada jam praktikum masing-masing kelompok melakukan 

Analisis SWOT perusahaannya masing-masing. 

5. Pada minggu ke 12-16 masing-masing kelompok akan melakukan presentasi 
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mengenai perusahaannya dengan peran sebagai berikut: 

a. Kelompok yang melakukan presentasi berperan sebagai perusahaan 

yang akan mengajukan kredit ke bank.  Mereka menyampaikan 

fesibility study perusahaannya dalam presentasi tersebut. 

b. Salah satu kelompok akan berperan sebagai bankir yang akan bertanya 

secara mendalam tentang perusahaan yang mengajukan kredit untuk 

menentukan kredit akan diberikan atau tidak. 

6. Selama 10-15 menit akan diberikan kesempatan kepada penanya umum untuk 

menanyakan hal lain yang belum ditanya oleh bankir. 

7. Penguatan oleh tutor akan dilakukan selama 10 menit terakhir. 

8. Feasibility study akan diperbaiki oleh kelompok berdasarkan masukan bankir, 

penanya umum dan tutor.   

9. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan Feasibility Study (nilai kelompok), 

presentasi (nilai kelompok & individual), aktivitas dalam diskusi (individual). 

 

5.  Tugas 

1. Setiap bahan pembelajaran wajib yang disebutkan dalam jadwal harus 

dipelajari sebelum mengikuti perkuliahan. 

2. Mahasiswa wajib membuat pertanyaan berdasarkan bahan pembelajaran yang 

telah dipelajari.  Pertanyaan dikumpulkan pada tutor pada hari kuliah.  

Pertanyaan-peretanyaan ini yang akan dijadikan bahan diskusi dalam 

perkuliahan. 

3.  Setelah selesai perkuliahan, setiap kelompok wajib menyusun materi hasil 

diskusi dan dikumpulkan kepada tutor pada hari praktikum. 

4. Setiap kelompok praktikum wajib membuat Feasibility Studies perusahaan 

masing-masing.  FS diserahkan pada tutor paling lambat pada minggu ke-11 

masa perkuliahan.  FS tersebut akan dipresentasikan di depan ’bankir’ mulai 

minggu ke12 masa perkuliahan. 
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5. Evaluasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang akan diberikan oleh PAP 

Fakultas Pertanian.  Bahan evaluasi tengah semester adalah materi yang telah 

dibahas. 

 

 

6.  Kriteria Penilaian 

Penilaian akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

Nilai A:  X  76 Nilai D:  46  X < 56 
Nilai B:  66  X < 76 Nilai F:  X  45 
Nilai C:  56  X < 66 

X adalah nilai akhir yang diperhitungkan berdasarkan pembobotan sebagai 

berikut: 

Evaluasi Tengah Semester : 30 % 

Evaluasi Akhir Semester : 30% 

Tugas Individual : 10% 

Diskusi & Paper Kelompok : 10% 

Praktikum : 20% 

 

7.  Materi/Bacaan Perkuliahan 

Buku/bacaan wajib dalam perkuliahan adalah: 

 RKBM MPT 

 Blumberg, P.  2005.   

 Qomara, 2005 

 Mangoensoekarjo & Semangun 2005 

 Tripomo & Udan, 2005 

 Rangkuti, 2006 

 Wismautami, 2008 

 Mangoensoekarjo & Semangun 2005 

 PPKS, 1994 

 Umar, 2003 

 Kotler, 2000 
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 Colorado State University, Agriculture and Businnes Management Homepage 
(http://www.coopext.colostate.edu/ABM/index.html) 

 Gittinger 

 Ibrahim 

 Mishan & Quah 

 Kadariah & Gray 

 Sumarjo, 2001 

 Mubyarto, 1991 

 UU Tenaga Kerja 

 Poerwanto, 2005 

 Ditjen Hortikultura, 2005 

 ISO 9000 

 SNI 

 ISO 2200 

 HACCP 

 Pujawan, 2005 

 Johnson & Hofman, 2004 

 Poerwanto, 2006 

 



8.  Jadwal Perkuliahan 

 
Mg  Tanggal Topik Bahasan Tujuan Instruksional Khusus Pengajar 

I 23 & 24  
Agustus  

Pendahuluan Menjelaskan metode pembelajaran Student Active Learning  Roedhy Poerwanto 

II 30 & 31 
Agustus  

Perencanaan Usaha 
Pertanian 

Membahas perencanaan usaha pertanian yang meliputi manajemen 
strategis dan perencanaan strategis, analisis lingkungan strategis dan 
menyusun perencanaan perencanaan strategis berdasarkan analisis 

Roedhy Poerwanto  

III 20 & 21 
September 

Pengertian Manajemen 
Produksi Tanaman 

Menjelaskan pengertian manajemen produksi tanaman yang meliputi 
prinsip produksi tanaman, fungsi produksi tanaman, sumberdaya yang 
diperlukan untuk produksi tanaman, sistem produksi tanaman di 
Indonesia, sistem agribisnis, manajemen produksi tanaman 

Ade Wachyar 

IV 27 & 88 
September 

Fungsi Fundamental 
Proses Manajemen 

Membahas Menjelaskan Fungsi Fundamental Proses Manajemen yang 
meliputi Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), 
Penggerakan (Actuating), dan Pengendalian (Controlling) 

Ade Wachyar 

V 4 & 5 Oktober Manajemen Keuangan 
Perusahaan Pertanian 

Membahas Manajemen Keuangan Perusahaan Pertanian yang meliputi 
laporan keuangan, cash flow, identifikasi manfaat dan biaya, time value 
of money  

Tanti Novianti 

VI 11 & 12 
Oktober 

Analisis investasi dan 
studi perencanaan 
proyek pertanian 

Membahas Analisis investasi dan studi perencanaan proyek pertanian 
yang meliputi: pengertian proyek dan evaluasi proyek, resiko dan 
ketidakpastian proyek, analisis investasi proyek pertanian. 

Tanti Novianti 

 VII 18 & 19 
Oktober 

Analisis investasi dan 
studi kelayakan proyek 

Latihan membuat analisis investasi dan studi perencanaan proyek 
pertanian 

Tanti Novianti 

    
UJIAN TENGAH SEMESTER 
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VIII 8 & 8 
November 

Manajemen Personalia 
Perusahaan Pertanian 

Membahas Manajemen Personalia Perusahaan Pertanian yang meliputi 
Struktur Organisasi, Rancangan Tugas, Perencanaan SDM, Pekerja 
Bulanan, Harian atau Borongan, Upah dan Kompensasi Lain 

Supijatno 

IX 15 & 16 
November 

Manajemen Personalia 
Perusahaan Pertanian 

Membahas Manajemen Personalia Perusahaan Pertanian yang meliputi 
Norma Kerja, Keselamatan Kerja, Undang-undang Tenaga Kerja 

Supijatno 

X 22 & 23 
November 

Manajemen Mutu 
Produk Pertanian 

Membahas Manajemen Mutu Produk Pertanian yang meliputi 
Pengertian Mutu, Konsep Total Quality Management, ISO 9000, 
HACCP 

Ahmad Junaedi 

XI 29 & 30 
November 

Manajemen Mutu 
Produk Pertanian 

Membahas Manajemen Mutu Produk Pertanian yang meliputi  Good 
Agriculture Practices dan SNI 

Roedhy Poerwanto 

XII 6 & 7 
Desember 

Manajemen Lapangan 
Produksi Tanaman 

Membahas Manajemen Lapangan Produksi mulai dari pemilihan lokasi, 
pembukaan lahan, penyiapan bahan tanam sampai penanaman 

Roedhy Poerwanto 

XIII 13 & 14 
Desember 

Manajemen Lapangan 
Produksi Tanaman 

Membahas Manajemen Lapangan Produksi tentang pemupukan dan 
pengelolaan lahan, pengelolaan organisme pengganggu, pengelolaan 
tanaman 

Roedhy Poerwanto 

XIV 20 & 21 
Desember 

Manajemen Rantai 
Pasokan 

Membahas Manajemen Rantai Pasokan yang meliputi type hubungan 
bisnis,  pengertian MRP, contoh-contoh MRP dalam pertanian, prinsip 
MRP,  langkah-langkah memulai MRP, kunci sukses MRP 

Roedhy Poerwanto 

   UJIAN AKHIR SEMESTER  
 

Kuliah dilaksanakan pada hari  
1. Senin, jam 10.00-11.40, RK OFAC 4 B11 
2. Kamis,   Jam 10.00-11.40, RK 15 TAN 301 A



9.  Jadwal Praktikum 

Minggu 
ke  

Topik Praktikum Lokasi Penanggung Jawab

1 Pendahuluan Ruang Kelas Semua pengajar 
2 Membentuk Perusahaan, 

menetapkan visi, misi dan 
nilai budaya perusahaan 

Ruang Kelas Ahmad Junaedi & 
RPO 

3 Melakukan analisis 
lingkungan startegis 
perusahaan 

Ruang Kelas Ahmat Junaedi & 
RPO  

4 Melakukan perencanaan 
manajemen perusahaan 

Ruang kelas Ade Wachyar & 
Ahmat Junaedi 

5 Melakukan perencanaan 
keuangan perusahaan, 
biaya-biaya dan usaha 
memperoleh modal 

Ruang Kelas Tanti Novianti 

6 Menghitung pembiayaan 
perusahaannya  

Ruang Kelas Tanti Novianti 

7 Melalukan Analisis 
Perencanaan Proyek 

Ruang Kelas Tanti Novianti 

8-14 Presentasi dan diskusi FS 
di depan bangkir/investor 

Ruang Kelas Seluruh Pengajar 

 

 

 


