agribisnis

Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian)
Sebenarnya keduanya sama-sama mempelajari bisnis berbasis
hasil pertanian. Pada beberapa perguruan tinggi, program studi ini
bernama Agrobisnis, tapi banyak juga yang bernama Agribisnis.
Namun menurut KBBI istilah yang tepat adalah Agrobisnis.
Program studi ini menawarkan ilmu tentang seluk beluk usaha atau
bisnis yang memanfaatkan pertanian sebagai komoditas. Mulai dari
pengusahaan produksi pertanian, sampai pengelolaan hasil
pertanian pula. Para mahasiswa akan mempelajari semua hal
tentang pertanian, dari keseluruhan proses produksi sampai
distribusi hasil pertanian sehingga memperoleh keuntungan.
Program studi ini merupakan program studi multidisiplin, artinya
pelajaran dari IPA maupun IPS akan dipelajari disini.

Mata Kuliah Jurusan Agribisnis
Biologi Umum
Fisika Umum
Sosiologi Umum
Kimia Umum
Ekonomi Umum
Dinamika Pasar Agribisnis
Negosiasi dan Advokasi Bisnis
Risiko Agribisnis
Pembiayaan Agribisnis
Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis
Pemasaran Produk Agribisnis
Dasar Hortikultura
Ilmu Tanaman Pangan

Ekonomi Pertanian dan SDA
Manajemen Usahatani
Manajemen Agribisnis
Sosial Ekonomi Pedesaan
Pertanian Berkelanjutan
Bisnis Glokal
Koperasi dan Usaha Pertanian
Agroklimatologi
Modal Sosial Pertanian
Kependudukan
Perencanaan Program Pangan dan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat

Peneliti Tanah dan
Tumbuhan

Merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan
manajemen atau operasi dari pertanian, peternakan, rumah
kaca, operasi akuakultur, pembibitan, traktat kayu, atau
perusahaan pertanian lainnya. Memungkinkan untuk
mempekerjakan, melatih, atau mengawasi pekerja pertanian
atau kontrak untuk layanan, untuk melaksanakan kegiatan
sehari-hari dari operasi yang diatur. Memungkinkan untuk
terlibat dalam pengawasan kegiatan penanaman, budidaya,
panen, keuangan, atau pemasaran.

Mengadakan penelitian pada penyilangan, fisiologi,
produksi, penghasilan, dan manajemen tanaman dan
tumbuhan agrikultura seperti pohon, semak, dan
persediaan bibit, dan lain sebagainya. Peneliti tanah
tumbuhan dapat mengklasifikan dan memetakan
tanah serta mempelajari efeknya pada praktek
alternatif pada tanah dan produktivitas tumbuhan.

Manajer Pembibitan
dan Rumah Kaca

Pengajar Ilmu
Agrikultural

Merencanakan, mengatur, mengarahkan,
mengontrol, dan mengkoordinasi kegiatan
pekerja yang terlibat dalam penyilangan,
perawatan, dan pemanenan tumbuhan.
Tujuannya bisa untuk menjual hasil pembibitan,
untuk pameran, atau penelitian.

Mengajarkan siswa sekolah maupun
mahasiswa tentang segala studi yang berkaitan
dengan ilmu agrikultur, seperti misalnya ilmu
mengenai produk susu, manajemen perikanan,
ilmu hortikultura (perkebunan), ilmu unggas,
serta konservasi tanah agrikultural.
Pekerjaannya bisa merupakan kombinasi
antara mengajar dan melakukan penelitian.

PROFESI DAN KARIR
LULUSAN AGROTEKNOLOGI

Manager Pertanian dan
Peternakan

