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Identifikasi Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Pengajar

:
:
:

Semester
Bobot sks

:
:

Silabus

:

Manajemen Produksi Tanaman
AGH 441
1. Prof. Dr Ir Roedhy Poerwanto (RPO)
2. Dr Ir Ahmad Junaedi (AJU)
3. Dr Ir Ade Wachjar (AWA)
4. Dr Ir Supijatno, MSi (SUP)
5. Tintin Sarianti, SP, MM (TSA)
6. Hafith Furqoni, SP., MSi. (HFU)
7. Dr. Deden Drajat Matra, SP., MSi. (DDM)
Ganjil
3 (2-3)

MK membahas pengertian dan lingkup manajemen produksi
tanaman (MPT), karakteristik sistem produksi tanaman (SPT), manajemen strategi produksi
tanaman, perancangan SPT (studi perencanaan proyek pertanian), manajemen lapangan
produksi, pembiayaan usaha pertanian, manajemen keuangan dan analisis kelayakan
ekonomi/finansial, manajemen personalia perusahaan pertanian, manajemen mutu dalam
produksi tanaman.

Praktikum: melatih mahasiswa untuk menyusun rancangan dan mengevaluasi kinerja suatu sistem
produksi tanaman.
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JADWAL PERKULIAHAN
Hari
Pukul

Kuliah/
Praktikum

Ruangan

Keterangan

Selasa,
07.00-08.40

K-1

R 16FAC 401E

76 mhs
82 mhs

Selasa,
10.00-12.00

R-1

R B1-C2
RK PINUS 2*

50 mhs
41 mhs

Selasa,
13.00-15.00

R-2

R 15TAN 301A

20 mhs
41 mhs

Kamis
07.00-08.40

K-2

R B1-C1

91 mhs
86 mhs

Kamis
10.00-12.00

R-3

R MKDU2

50 mhs
43 mhs

Kamis
13.00-15.00

R-4

R 8 AGR 404

47 mhs
43 mhs

* Masih dikonfirmasikan dengan KOMDIK dan PJMK yang bertukar ruangan
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Agenda Kuliah
Pertemuan ke- Materi

Dosen Keterangan

1

Kontrak Perkuliahan
Pengertian dan lingkup manajemen produksi
tanaman

AJU

2

Fungsi fundamental manajemen dalam produksi
tanaman
karakteristik sistem produksi pertanian

AJU

3

Management strategi perusahaan pertanian

AJU

4

Perencanaan usaha pertanian
Studi perencanaan proyek pertanian (1) Analisis
kelayakan aspek teknis

AWA

5

Studi perencanaan proyek pertanian (2) Analisis
kelayakan aspek non-teknis

AWA

6

Manajemen lapangan produksi I (sumberdaya
lahan, tanaman, pasar, bahan, mesin/teknologi)

AWA

7

Pembiayaan perusahaan pertanian

TSA

UTS

Agenda Kuliah
Pertemuan ke- Materi

Dosen Keterangan

1
Selasa: 5 Sep
Kamis: 7 Sep

Kontrak Perkuliahan
Pengertian dan lingkup manajemen produksi tanaman

AJU

2
Selasa: 12 Sep
Kamis: 14 Sep

Fungsi fundamental manajemen dalam produksi tanaman
karakteristik sistem produksi pertanian

AJU

3
Selasa: 19 Sep
Kamis: 28 Sep*

Management strategi perusahaan pertanian

AJU

4
Selasa: 26 Sep
Kamis: 5 Okt

Perencanaan usaha pertanian
Studi perencanaan proyek pertanian (1) Analisis
kelayakan aspek teknis

AWA

5
Selasa: 3 Okt
Kamis: 12 Okt

Studi perencanaan proyek pertanian (2) Analisis
kelayakan aspek non-teknis

AWA

6
Selasa: 10 Okt
Kamis: 19 Okt

Manajemen lapangan produksi I (sumberdaya lahan,
tanaman, pasar, bahan, mesin/teknologi)

AWA

Pembiayaan perusahaan pertanian

TSA

7
Selasa: 17 Okt
Selasa: 24 Okt**

UTS

* Tanggal 21 Sep LIBUR, ** pengganti libur tanggal 21 Sep

Agenda Kuliah (Lanjutan)
Pertemuan ke- Materi

Dosen Keterangan

8
Selasa: 7 Nop
Kamis: 9 Nop

Pengelolaan keuangan perusahaan pertanian

TSA

9
Selasa: 14 Nop
Kamis: 16 Nop

Studi perencanaan proyek pertanian: (3) analisis
kelayakan ekonomi/finansial proyek pertanian

TSA

UJIAN SISIPAN (Materi Aspek Pengelolaan Keuangan dan kelayakan ekonomi)
10
Selasa: 21 Nop
Kamis: 23 Nop

Aspek Ketenagakerjaan

SUP

11
Selasa: 28 Nop
Kamis: 30 Nop

Manajemen personalia perusahaan pertanian

SUP

12
Selasa: 5 Des
Kamis: 7 Des

Manajemen lapangan produksi II (sumberdaya tenaga
kerja, modal, waktu)

SUP

13
Selasa: 12 Des
Kamis: 14 Des

Manajemen mutu dalam produksi tanaman

AJU

14
Selasa: 19 Des
Kamis: 29 Des*

Review Manajemen Produksi Tanaman (Kuliah Tamu?)

AJU

UAS

* Pengganti libur tanggal 21 Des

Agenda Praktikum
Pertemuan ke- Materi

Dosen Keterangan

1
Selasa: 5 Sep
Kamis: 7 Sep

Kontrak Praktikum
SAP Praktikum

AJU

HFU/DDM
DDM

2
Selasa: 12 Sep
Kamis: 14 Sep

Pembagian kelompok dan komoditas

AJU

HFU/DDM
DDM

3
Selasa: 19 Sep
Kamis: 28 Sep*

Management strategi perusahaan pertanian

AJU

HFU/DDM
DDM

4
Selasa: 26 Sep
Kamis: 5 Okt

Perencanaan usaha pertanian
Studi perencanaan proyek pertanian (1) Analisis
kelayakan aspek teknis

AWA

HFU/DDM
DDM

5
Selasa: 3 Okt
Kamis: 12 Okt

Studi perencanaan proyek pertanian (2) Analisis
kelayakan aspek non-teknis

AWA

HFU
DDM

6
Selasa: 10 Okt
Kamis: 19 Okt

Manajemen lapangan produksi I (sumberdaya lahan,
tanaman, pasar, bahan, mesin/teknologi)

AWA

HFU
DDM

7
Selasa: 17 Okt
Kamis: 24 Okt**

Pembiayaan perusahaan pertanian

TSA

HFU
DDM

UTS

* Tanggal 21 Sep LIBUR, ** pengganti libur tanggal 21 Sep

Agenda PRAKTIKUM (Lanjutan)
Pertemuan ke- Materi

Dosen Keterangan

8
Selasa: 7 Nop
Kamis: 9 Nop

Pengelolaan keuangan perusahaan pertanian

TSA

HFU
DDM

9
Selasa: 14 Nop
Kamis: 16 Nop

Studi perencanaan proyek pertanian: (3) analisis
kelayakan ekonomi/finansial proyek pertanian

TSA

HFU
DDM

10
Selasa: 21 Nop
Kamis: 23 Nop

Aspek Ketenagakerjaan

SUP

HFU
DDM

Selasa: 28 Nop

OFF

11
Selasa: 5 Des
Kamis: 30 Nop

Presentasi I

Tim

HFU
DDM

12
Selasa: 12 Des
Kamis: 7 Des

Presentasi II

Tim

HFU
DDM

13
Selasa: 19 Des
Kamis: 14 Des

Presentasi III

Tim

HFU
DDM

14
Jumat: 29 Des*

FINAL MPT AWARD

Tim

HFU
DDM

* Pengganti libur tanggal 21 Des

DESKRIPSI SINGKAT
¥ Kuliah membahas:

☺ Kontrak Perkuliahan; Pengertian dan lingkup manajemen produksi
tanaman (mg I)
☺ Fungsi fundamental manajemen dalam produksi tanaman;
karakteristik sistem produksi pertanian (mg II)
☺ Management strategi perusahaan pertanian (mg III)
☺ Perencanaan usaha pertanian; Studi Perencanaan Proyek Pertanian
(mg IV; mg V; mg X; mg IX)
☺ Pembiayaan proyek pertanian; Pengelolaan keuangan perusahaan
pertanian (mg VII, mg VIII)
☺ Aspek ketenagakerjaan; Manajemen personalia perusahaan
pertanian (mg X, mg XI)
☺ Manajemen lapangan produksi (mg VI, mg XII)
☺ Manajemen mutu dalam produksi tanaman (mg XIII)
☺Review umum; Dinamika usaha produksi tanaman (mg XIV)
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DESKRIPSI SINGKAT
¥ Praktikum :
1. Simulasi membuat perusahaan pertanian imajiner,
2. Menyusun feasibility study perusahaan tersebut,
3. Simulasi pengajuan kredit usaha ke bank

atau

☺simulasi penawaran pembiayaan proyek pada investor.

10/30/2017
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TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu
merencanakan, merancang dan mengevaluasi kinerja
suatu sistem produksi tanaman

Memberikan pengalaman belajar
Untuk membuka cakrawala :
pandang-lihat, dengar, fikir, motivasi
Sebagai “trigger”/pemacu
Menumbuhkan individu agronomist yang unggul dalam
membangun, mengelola, memanfaatkan, memelihara,
memberikan nilai tambah
Pada system produksi tanaman
Untuk orientasi pribadi, masyarakat, bangsa, alam semesta

10/30/2017
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Tujuan Instruksional
£

Menjelaskan pengertian dan lingkup manajemen
produksi tanaman:
♪
♪
♪
♪
♪
♪

Prinsip produksi tanaman,
Fungsi produksi tanaman,
Sumberdaya yang diperlukan untuk produksi tanaman
Sistem produksi tanaman di Indonesia
Sistem agribisnis
Manajemen Produksi Tanaman

♪ Menjelaskan Fungsi Fundamental Proses
Manajemen:
Peranan Manajemen dalam SPT

♪
♪
♪
♪

Perencanaan (Planning)
Pengorganisasian (Organizing)
Penggerakan (Actuating)
Pengendalian (Controlling)
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Tujuan Instruksional
♪

Management strategi usaha pertanian:
Menjelaskan perencanaan produksi
tanaman:
♪
♪
♪
♪

♪

Visi, misi, nilai dan budaya perusahaan
Analisis SWOT
Analisis lingkungan strategis
Perencanaan strategis

Karakteristik sistem produksi pertanian :
♪ Karakter alami vs non-alamiah
♪ Karakter “controled and uncontrolable”

♪

Perencanaan usaha pertanian
♪ Tahapan perencanaan usaha

♪

Studi perencanaan proyek pertanian:
analisis teknis, sosial, dll
♪ Tahapanstudi kelayakan
♪ Aspek teknis, pemasaran, sosial, dll

10/30/2017
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Tujuan Instruksional
♪

Menjelaskan manajemen keuangan:
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪

♪

Menghitung biaya tetap & biaya produksi
Rencana Pembiayaan Kebun
Perencanaan keuangan tahunan,
Modal & kredit
Pelaporan keuangan
Balance Sheet & Income Statement,
Analisis Cash Flow
Menangani pajak penghasilan

Studi perencanaan proyek pertanian:
analisis ekonomi/ finansial proyek
pertanian :
♪
♪
♪
♪

Penghitungan NPV
Penghitungan IRR
Penghitungan B/C
Kelayakan finansial
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Tujuan Instruksional
♪

Manajemen personalia perusahaan
pertanian :
♪
♪
♪
♪
♪
♪

♪

Rancangan tugas
Perencanaan SDM
Norma kerja
Keselamatan Kerja
Undang-undang tenaga kerja
Struktur organisasi

Manajemen lapangan produksi :
♪
♪
♪
♪
♪
♪

pemilihan lokasi pengembangan,
pembukaan lahan
pembibitan,
penanaman,
pengelolaan kebun & tanaman
panen
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Tujuan Instruksional
♪

Manajemen mutu dalam produksi tanaman :
♪
♪
♪
♪
♪
♪

♪

Pengertian mutu
Konsep total quality management
Manajemen HACCP
GAP
ISO 9000 & ISO 14000
SNI

Manajemen Rantai Pasokan

♪
♪
♪
♪
♪
♪

type hubungan bisnis,
pengertian MRP,
contoh-contoh MRP dalam pertanian,
prinsip MRP,
langkah-langkah memulai MRP,
kunci sukses MRP

¥ Dinamika usaha produksi tanaman
pengalaman praktis pelaku usaha pertanian

10/30/2017
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Metode Perkuliahan
¥ Student Centered Learning:

☺Pada perkuliahan

♪ Student Teams-Achievement Divisions

☺Dalam praktikum

♪ Simulasi dengan permainan peran
♪
♪
kombinasi e-Learning

10/30/2017
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Metode Perkuliahan
¥ Memberikan manfaat dan peningkatan
nilai diri:

☺Meningkatkan motivasi
♪ Menyenangkan?

☺Pembelajar aktif-long life learner
♪ Bukan karena dipaksa
♪ Sharing---cerna---- pilih (!)
♪ Ambil dan jadikan MODAL
♪ Harus bertambah besar

GURU YANG SUKSES !!!
10/30/2017
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Satuan Kredit Semester
¥ kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen selama 50 menit,
¥ kegiatan akademik terstruktur selama 50 menit
¥ kegiatan belajar mandiri selama 50 menit

Hanya kegiatan tatap muka yang pasti dilakukan
Kegiatan tugas terstruktur kadang-kadang dilakukan
Kegiatan belajar mandiri hampir tidak dilakukan mahasiswa

Sistem sks menjadi tidak efektif
10/30/2017
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Kondisi Perkuliahan Saat Ini
¥ Pelaksanaan Sistem sks tidak efektif meningkatkan
prestasi mahasiswa
¥ Komunikasi dalam perkuliahan berlangsung satu arah
¥ Mahasiswa belum siap menerima kuliah saat masuk
kelas (mahasiswa masuk kelas dengan kepala kosong)
¥ Mahasiswa pasif dalam perkuliahan

10/30/2017
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Mahasiswa pasif dalam perkuliahan
¥ cara penyampaian materi oleh dosen yang tidak
melibatkan mahasiswa; sehingga mahasiswa hanya
menjadi pendengar,
¥ mahasiswa tidak siap untuk menerima materi kuliah

10/30/2017
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Strategi
“CARA BELAJAR
MAHASISWA AKTIF”
‘Student Centered Learning’
(SCL)

10/30/2017
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Dengan SCL
¥ Fungsi materi pembelajaran:

☺membangun fondasi ilmu pengetahuan yang kuat
☺mengembangkan keterampilan mahasiswa &
☺mengembangkan kesadaran belajar secara mandiri
pada mahasiswa;

¥ Peran dosen

☺berfokus pada pembelajaran mahasiswa;
☺bertindak sebagai fasilitator,
☺bukan mengajar secara ceramah;

10/30/2017
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Dengan SCL
¥ Tanggung jawab dalam pembelajaran bergeser
dari dosen pada mahasiswa:

☺ mahasiswa mengambil alih tanggungjawab dengan
☺

10/30/2017

belajar mandiri;
dosen menciptakan lingkungan belajar yang bisa
memotivasi mahasiswa menerima tanggungjawab
belajar mandiri;

24

Peran Mahasiswa
¥ Mahasiswa bertanggungjawab penuh dalam proses
pembelajaran;
¥ Mahasiswa belajar bagaimana belajar secara
mandiri:

☺Semua kegiatan belajar akan dilakukan oleh

mahasiswa sendiri;
☺Mahasiswa secara aktif mencari pengetahuan dan
melakukan konstruksi dan pemahaman terhadap
materi pembelajaran

10/30/2017
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Bagaimana Mahasiswa Belajar

Pendengaran
11 %

Penglihatan
83 %

Sentuhan
Rasa
Penciuman

6%

Visual
Ingatan
Setelah 3 Jam Setelah 3 Hari

Hanya
mendengar

70 %

10 %

Hanya melihat

72 %

20 %

Melihat dan
mendengar

85 %

65 %

Confusius
Saya dengar - saya lupa.
Saya lihat - saya ingat.
Saya lakukan - saya paham.

Peran Dosen
¥ Menyediakan berbagai cara dan media untuk mengakses bahan
pembelajaran;
¥ Bertindak sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam
mengkases dan memproses bahan pembelajaran;
¥ Memfasilitasi proses belajar aktif;
¥ Memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam belajar aktif
untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai pengetahuan;
¥ Meningkatkan motivasi dan semangat mahasiswa untuk
memajukan pelajaran dan meningkatkan kemampuannya untuk
belajar secara mandiri.
siswa/mahasiswa

guru/dosen

10/30/2017
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Manfaat Student Center Learning
¥ Meningkatkan prestasi serta kemampuan mahasiswa dalam
Manajemen Produksi Tanaman.
¥ Meningkatkan peran dosen dan mahasiswa dalam proses
pembelajaran.
¥ Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam belajar mandiri

☺agar dapat mempelajari hal-hal lain lebih lanjut secara mandiri 
mahasiswa menjadi pembelajar seumur hidup (lifelong learners).

¥ Meningkatkan kemampuan technopreneurship mahasiswa.

☺diperoleh dengan permainan peran sebagai pengusaha pertanian
dan sebagai bankir dalam praktikum.

¥ Meningkatkan soft skill mahasiswa.

10/30/2017
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Meningkatkan soft skill mahasiswa

☺Kemauan untuk bekerja keras
♪ tidak sekedar pasif dalam belajar;

☺Kemampuan bekerja mandiri,

♪ peran dosen hanya sebagai tutor, mahasiswa dituntut
belajar mandiri berdasarkan arahan yang diberikan;

☺Kemampuan bekerja dalam tim,

♪ kerjasama tim sangat menentukan nilai akhir masingmasing individu anggota kelompok;

☺Kemampuan bekerja dalam tekanan

♪ beberapa tugas terstruktur diberikan dengan keterbatasan
waktu

10/30/2017
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Meningkatkan soft skill mahasiswa

☺Kemampuan berfikir analitis,
♪ dalam praktikum mahasiswa akan membuat analisa-analisa
penting dalam membangun perusahaan;

☺Kemampuan mahasiswa berdiskusi secara logis dan
bertanggung jawab

♪ (memformulasikan pertanyaan yang berkualitas tentang suatu
subyek,
♪ menjawab pertanyaan menggunakan berbagai metode,
♪ mengungkapkan pendapat dan berargumentasi secara logis,
♪ kejujuran dalam menilai jawaban atas pertanyaan sendiri
maupun pertanyaan kawan,
♪ kemampuan untuk menerima dan mengelola perbedaan
pendapat);

☺Kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun
tulisan.
10/30/2017
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Pelaksanaan Perkuliahan
¥ Bahan pembelajaran:

☺dimuat dalam LMS-IPB
☺berupa text, gambar, maupun petunjuk untuk mencari bahan
pembelajaran yang lebih luas.

¥ Textbook sebagai bahan pembelajaran akan disediakan di
perpustakaan Departemen Agronomi & Hortikultura.
¥ Mahasiswa dikelompokkan

☺8-10 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 8
orang.
☺Pembagian kelompok dilakukan sedemikian rupa sehingga ada
keadilan kelompok.

10/30/2017
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Pelaksanaan Perkuliahan
¥ Mahasiswa wajib:

☺mempelajari bahan pembelajaran
☺membuat pertanyaan mengenai topik yang akan dibahas (sebagai
belajar mandiri).

¥ Perkuliahan selama 100 menit dilaksanakan sebagai berikut:

☺30 menit pertama pengantar pembahasan topik oleh tutor.
☺30 menit kedua diskusi kelompok mahasiswa membicarakan topik
pembelajaran minggu ini.
♪

(Pada materi yang menyangkut perhitungan seperti menghitung
investasi, menghitung tenaga kerja dan sebagainya, pada tahap ini
diskusi dilakukan untuk membahas kasus (menghitung investasi
berdasarkan data yang sudah dicari sebelumnya).

☺30 menit ketiga, tanya jawab antar kelompok.
☺10 menit terakhir adalah penguatan oleh dosen.

10/30/2017
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Pelaksanaan Perkuliahan
¥ Setelah selesai perkuliahan:

☺masing-masing kelompok akan membuat rumusan atau
rangkuman materi pembelajaran (di luar jam kuliah sebagai tugas
terstruktur)---- di upload ke LMS
☺Rangkuman materi pembelajaran akan dikoreksi oleh tutor

¥ Evaluasi hasil belajar:

☺proses diskusi (nilai individual),
☺diskusi antar kelompok (nilai kelompok),
☺rumusan diskusi (nilai kelompok)
☺UTS &
☺UAS (nilai individual)

10/30/2017
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Pelaksanaan Praktikum
¥ Mahasiswa:

☺dibagi atas 8-10 kelompok
☺Masing-masing kelompok diminta membuat perusahaan
imajiner yang bergerak dalam bidang pertanian.

¥ Pada minggu pertama praktikum akan
mendiskusikan dengan mahasiswa metode
praktikum dengan SCL.

10/30/2017
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Pelaksanaan Praktikum
¥ Sebelum UTS:

☺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 masingmasing.

¥ Sesudah UTS:

☺masing-masing kelompok akan melakukan presentasi mengenai
perusahaannya dengan peran sebagai berikut:
♪

♪

10/30/2017

Kelompok yang melakukan presentasi berperan sebagai perusahaan
yang akan mengajukan kredit ke bank, menyampaikan fesibility study
perusahaannya.
Salah satu kelompok akan berperan sebagai bankir atau investor yang
akan bertanya secara mendalam tentang perusahaan yang
mengajukan kredit untuk menentukan kredit akan diberikan atau tidak.
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Pelaksanaan Praktikum
¥ Selama 10-15 menit akan diberikan kesempatan
kepada penanya umum untuk menanyakan hal lain
yang belum ditanya oleh bankir.
¥ Penguatan oleh tutor akan dilakukan selama 10
menit terakhir.
¥ Feasibility study akan diperbaiki oleh kelompok
berdasarkan masukan bankir, penanya umum dan
tutor.
¥ Evaluasi berdasarkan

☺Feasibility Study (nilai kelompok),
☺presentasi (nilai kelompok & individual),
☺aktivitas dalam diskusi (individual).
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Penyelenggaraan e-Learning
¥
¥
¥
¥

Pengertian e-Learning
Skema eL
Rancangan Pembelajaran
Akses eL

☺Akses ke materi pembelajaran
☺Upload tugas
☺Komunikasi interaktif

10/30/2017
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Panduan Mengunduh
Bahan Ajar
AGH 441 – Manajemen Produksi Tanaman

By: P3eL-IPB

Persiapan
¥ Komputer / Laptop yang memiliki akses Internet
¥ Username dan Password User Access Internet IPB / username dan
password untuk KRS

Mengunduh Bahan Ajar
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Kunjungi http://lms.ipb.ac.id/ pada browser anda
Masukkan username dan password pada kotak “Login”
Pilih “Agriculture” pada “Course categories”
Pilih “Agronomy and Horticulture” pada “Sub-categories”
Pilih “AGH441 Plant Production Management”
Pilih “Yes” pada “You are about to enroll yourself as a member of
this course.
Are you sure you wish to do this?”
¥ Silahkan mengunduh handout dan modul yang tersedia

Penilaian
Kriteria penilaian:
☺Nilai A: X  80.0
☺Nilai AB: 75.0  X < 79.9

☺Nilai B: 70.0  X < 74.9
☺Nilai BC: 65.0  X < 69.9
☺Nilai C: 55.0  X < 64.9

Nilai D: 45.0 X < 54.9

Nilai E: X < 45.0

X adalah nilai akhir :

☺Evaluasi UTS
☺Evaluasi UAS
☺Ujian sisipan
☺Performance Individual
☺Praktikum

10/30/2017

:
:
:
:
:

30 %
25%
15%
5%
25%

43

10/30/2017

44

Pengertian MPT

¥ Manajemen Produksi:

☺Suatu pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian)
proses pengubahan/konversi/transformasi dari sumberdaya yang
merupakan input menjadi barang atau jasa (sebagai output) yang
dilakukan oleh suatu organisasi berdasarkan tujuannya

INPUT
sumberdaya

TRANSFORMASI
POAC

ORGANISASI

OUTPUT
barang+jasa

Tumbuhan, Tanaman, Tanaman Pertanian (Crop)
¥ Tumbuhan:

☺ Sesuatu yang sifatnya hidup dan bertambah besar atau
berkembang yang mempunyai batang, akar dan daun, dsb
serta mempunyai inti sel dan klorofill.

¥ Tanaman:

☺ Tumbuhan yang sudah dibudidayakan.

¥ Tanaman Pertanian:

☺ Segala tanaman yang digunakan manusia untuk tujuan
apapun.
☺ Tanaman-tanaman yang berfaedah yang secara ekonomi
cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia.
☺ Tanaman-tanaman yang dikelola sampai tingkat tertentu.

Produksi Tanaman

¥ Produksi tanaman:

☺Pengelolaan tanaman yang bermanfaat

¥ Ilmu Agronomi:

☺Ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan
lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimum dan
lestari

BUDIDAYA TANAMAN

¥ Pengelolaan sumberdaya nabati

☺Merekayasa lingkungan tumbuh
☺Potensi genetik
☺Potensi fisiologi

¥ Dalam kegiatan

☺Produksi tanaman
☺Penanganan hasil

¥ Produksi tanaman

☺Pengelolaan tanaman yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia

BUDIDAYA TANAMAN
¥ Tujuan

☺Untuk pemenuhan
♪
♪
♪
♪
♪

Kebutuhan pangan
Sandang
Bahan baku industri
Obat-obatan dan rempah
Kenyamanan hidup

¥ Orientasi budidaya tanaman adalah :

☺Produksi maksimum
☺Sistem produksi yang berkelanjutan

♪ Konservasi produktivitas lahan
♪ Konservasi plasma nutfah
♪ Penekanan sumber semua organisme pengganggu

Manajemen Produksi Tanaman
¥ Manajemen Produksi Tanaman

☺Ilmu terapan yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dalam

kegiatan budidaya tanaman untuk menghasilkan suatu produk:
♪ Benih/bibit/bahan tanam
♪ Hasil tanaman  pangan, sandang, papan, bahan industri, bunga
♪ Keindahan, kenyamanan
☺Dalam bingkai organisasi produksi (perusahaan dll) untuk mencapai
visi, misi (tujuan) dari organisasi:
♪ Manfaat ekonomi/finansial
♪ Manfaat sosial dan lingkungan
♪ Manfaat substantial: pribadi, masyarakat, negara

INPUT
sumberdaya

TRANSFORMASI
POAC

ORGANISASI

OUTPUT
barang+jasa

MENGAPA AGRONOMIST HARUS BELAJAR/FAHAM MPT ?
Mau jadi apa? Pekerjaan apa yang diinginkan?
Apakan “saya” menjadi satu-satunya yang punya keinginan tersebut?

Saya harus bisa berkompetisi/bersinergi (tergantung tujuan!)
Maju-sejahtera-sukses bersama? Vs sendiri !!
Bingkai yang sesuai: pribadi, perusahaan, komunitas, NEGARA,
UNIVERSE (alam semesta)
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