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Kata
Pengantar

Dalam perspektif psikologi perkembangan, salah satu tahapan penting 
dalam kehidupan manusia adalah tahap dewasa. Pada tahap ini terdapat tugas 
perkembangan yang wajib dipenuhi, yaitu Karir.  Karir bukan semata-mata tentang 
pekerjaan tetapi menjadi perjalanan hidup produktif manusia dewasa. Sedemikian 
pentingnya, sehingga karir harus dipersiapkan dalam masa yang panjang melalui 
pendidikan. Kesadaran akan karir, sebenarnya sudah dimiliki hampir semua 
orang tua, tidak aneh pertanyaan mengenai “kalau besar mau jadi apa?” hampir 
selalu ditanyakan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Namun sayangnya isi 
jawaban anak tidak merupakan informasi penting untuk ditindaklanjuti, karena 
lebih memperhatikan cara menjawab dan kelucuan jawaban mereka. Padahal 
sepatutnya pertanyaan tentang mau jadi apa? Cita-citanya apa menjadi informasi 
awal tentang karir masa depan. 

Proses pendidikan yang diikuti selama bertahun-tahun oleh anak-anak akan 
mengkerucut kepada arah keahlian dan pilihan pekerjaan. Tentunya hal ini tidak 
mengabaikan pentingnya pendidikan untuk menjadikan manusia yang lebih beradab 
dan memiliki karakter baik. Jenjang pendidikan formal di Indonesia yang bertahap 
dan berkesinambungan dimulai dari TK, SD/MI, SMA/MA/SMK selanjutnya perguruan 
tinggi. Pentahapan ini memberikan harapannya adanyakesempatan anak yang 
menjadi peserta didik untuk belajar secara terus menerus dan akhirnya membentuk 
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersifat akumulatif. Sehingga pada akhir 
pendidikan kemampuan tersebut dicapai secara optimal. Namun realitasnya selalu 
banyak gap yang terjadi antara harapan dan kenyataannya. Salah satu persoalan 
yang sering muncul yang terkait dalam pendidikan adalah pilihan karir. Para peserta 
didik tidak atau belum memiliki arah bidang keahlian yang akan dipilih ketika 
mengikuti pendidikan lanjutan di pendidikan tinggi (akademi, politeknik, sekolah 
tinggi, institut dan universitas). Banyak ditemukan kebingungan pada siswa SMA/
MA dalam memilih pendidikan lanjutan. Akibatnya  seringkali belajar diperguruan 
tinggi (kuliah) merupakan sekedar formalitas, tanpa memperhatikan kesesuaian 
antara potensi diri dengan bidang pekerjaan yang akan dimasuki kalau selesai 
studi. Tidak aneh banyak anak yang kuliah merasa tidak cocok ditempat kuliah 
dan merasa berada di tempat yang salah. 
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Guna membantu kebingungan dan menghindari ketidaksesuaian pilihan studi, 
kami mengembangkan Ensikloprodi yang berisi berisi ensklipodia program studi 
berusaha membantu siswa di SMA untuk memiliki wawasan yang memadai mengenai 
pilihan program studi  yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Terdapat 10 jilid 
enskloprodi yang telah disusun, yaitu : 

Sepuluh jilid di atas masih merupakan permulaan dari upaya kami untuk 
membantu para siswa SMA/MA dalam memastikan pilihan dengan mantap studi 
lanjut di perguruan tinggi. Ensikloprodi ini disusun oleh para mahasiswa dan lulusan 
dari setiap prodi tersebut, berisi informasi yang lengkap mengenai program studi, 
mata kuliah, bidang keahlian, universitas yang memiliki program studi tersebut, 
para tokoh besar atau orang terkenal yang merupakan lulusan dari program 
studi tersebut. Pengemasan yang ringan, informatif dan komunikatif akan sangat 
membantu para siswa SMA/MA untuk memahaminya.  

Kami sangat berharap bahwa upaya awal ini akan memberikan kemanfaatan 
dan kemaslahatan bagi banyak siswa. Ada harapan di masa yang akan datang 
lebih banyak SDM Indonesia yang bermutu dan dengan kompetensi yang lebih 
beragam, SEMOGA!

Jakarta, 17 Agustus 2017
Editor

Dede Rahmat Hidayat
Robbani Alfan
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PETERNAKAN
PROLOG

“Mengapa memilih dunia peternakan?

Jurusan peternakan menawarkan prospek 
lapangan pekerjaan yang memadai. Tinggal di negara 
yang memiliki potensi luar biasa dengan 
kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang 
seharusnya diimbangi dengan jumlah sumber daya 
manusia yang juga harus dapat memanfaatkan 
keanekaragama sumber daya alam. Produk 
peternakan seperti daging, telur dan susu 
merupakan pangan bergizi yang diperlukan untuk 
pertumbuhan dan kecerdasan manusia. Hasil 
ikutan dan limbahnya juga bernilai ekonomis 
tinggi yang mendukung industri nonmigas (industri 
sepatu, tas, tekstil dan aksesories, pupuk organik, 
pupuk cair, serta biogas). Industri peternakan nasional 
dan internasional berkembang sangat pesat 
sehingga saat ini telah menjadi trend di dunia

Tinggal di Negara indonesia dengan jumlah 
penduduk yang hampir terbanyak didunia. Negara 

dengan potensi sumberdaya alam yang begitu 
melimpah. Keadaan pangan termasuk juga dengan 
peningkatan sumber daya dalam  industri 
peternakan di Indonesia. Dengan meningkatnya 
pemenuhan kebutuhan nutrisi masryakat 
Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia dan menjadi negara yang 
lebih baik. Pengolahan peternakan di indoensia 
masih terbilang tradisional karena kuranganya 
tenaga ahli dan kompeten dibidang ini.  
Produksi yang kurang dibanding dengan 
peningkatan permintaan akan menjadi tantangan 
bagi calon tenaga ahli dibidang peternakan.Melihat 
pentingnya dunia peternakan dalam memenuhi 
kebutuhan nutrisi dan pangan diharapakan lulusan 
dari jurusan peternakan adalah orang orang yang 
mampu melakukan perubahan dan perbaikan dalam 
sektor ini. Oleh karena itulah dunia peternakan 
menjadi begitu penting untuk dipelajari. Kita 
jangan berpikir terjun kedunia peternakan adalah 
memelihara satu atu dua ekor saja. Ini tentang sebuah 
perubahan menuju kebaikan bangsa. Kita butuh 
orang-orang yang perduli terhadap kesejahteraan 
bangsa dan orang-orang yang berkompeten dibidang 
ini.
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MITOS/FAKTA

NO ASUMSI/PARADIGMA MASYARAKAT UMUM 
TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/FAKTA) PENJELASAN SINGKAT

1 Jurusan peternakan belajar 
tentang ikan? Seperti lele, dkk.

Mitos

Jurusan peternakan yang dimaksud lebih 
fokus belajar mengenai hewan darat 
bertulang belakang yang bisa dipelihara 
seperti kambing, domba, sapi, kuda, 
ayam, dll. Ikan masuk jurusan perikanan

2
Lulus peternakan hanya jadi 

penggembala sapi?
mitos

Jurusan peternakan mengajarkan 
menjadi pengelola peternakan, bukan 
sekedar menggembala sapi.

3
Masuk jurusan peternakan sangat 

mudah
Mitos

Jurusan peternakan berada pada 
peringkat tengah-tengah dari beberapa 
jurusan dan tahun ke tahun mengalami 
peningkatan pendaftar sehingga 
persaingan pun meningkat

4
Tidak semua universitas memiliki 

jurusan peternakan
Fakta

Beberapa universitas saja yang memiliki 
jurusan peternakan, Universitas 
Indonesia contohnya, tidak memiliki 
jurusan ini.

5
Peternakan lulus tidak bisa kerja 

di bank?
Mitos

Bisa kerja dimana saja sesuai persyaratan 
dari perusahaan yang membuka 
lowongan. Banyak juga yang kerja di 
bank.

6
Peternakan belajar memelihara 

babi?
Fakta

Fakultas peternakan menyelenggarakan 
matakuliah yang berhubungan dengan 
pemeliharaan babi, tetapi hanya dasar-
dasarnya

gb 1. Pengelolaan 
peternakan di Indonesia 
masih terbilang 
tradisional (sumber 
hermawansetyo.my.id)
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NO ASUMSI/PARADIGMA MASYARAKAT UMUM 
TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/FAKTA) PENJELASAN SINGKAT

7
Kerja di peternakan gajinya 

rendah
Mitos

Gaji atau penghasilan menyesuaikan 
pekerjaan dan tanggung jawab. Beberapa 
perusahaan peternakan memberikan gaji 
besar untuk karyawan.

8
Masuk jurusan peternakan 

banyak praktikum laboratorium?
Fakta

Kegiatan belajar di kampus sebagian 
juga dilaksanakan di laboratorium sesuai 
matakuliah.

9
Organisasi kampus di jurusan 

peternakan tidak aktif
Mitos

BEM peternakan misalnya memiliki 
jaringan antar universitas yang kuat, 
dan sangat sering mengadakan kegiatan 
untuk mengangkat isu mengenai 
peternakan

10
Jurusan peternakan lulus bisa 
bangun peternakan sendiri?

Fakta

Jurusan peternakan dibekali dengan ilmu 
wirausaha sehingga setelah lulus dapat 
membangun peternakan sendiri sesuai 
dengan kemampuan dan kemauan.

MATA PELAJARAN SMA YANG 
DOMINAN DI JURUSAN INI

Mata Pelajaran 
POKOK

Mata Pelajaran 
SEKUNDER

Biologi

Fisika

Bahasa Indonesia

Kimia

gb 2. Lab unggas (sumber 
pribadi)
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ILMU DAN INDUSTRI
PETERNAKAN

REPRODUKSI
DAN PEMULIAAN

SOSIAL EKONOMI 
PETERNAKAN

HASIL DAN LIMBAH 
PETERNAKAN

SUSU DAN
TELUR

KULIT

RUMINANSIA

NON RUMINANSIA
UNGGAS

TERNAK
POTONG

LIMBAH

NUTRI
MAKANAN

TERNAK

PRODUKSI
TERNAK

MATA KULIAH INTI 
YANG DIPELAJARI

NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

1 Dasar Fisiologi Ternak 3 Dasar-dasar proses biologis dalam tubuh ternak

2 Nutrisi Ternak Dasar 3
Nutrien penyusun bahan pakan dan penyusun 
tubuh ternak serta sistem pencernaan dan 
absorbsi

3 Teknologi Hasil Ternak 3
Cara mengelola daging, susu, telur, kulit dan 
hasil sisa. 

4 Anatomi Dan Histologi 2
Stuktur tubuh dan bagian-bagian tubuh ternak 
secara makro dan mikro dan hubungannya 
dengan pengolahan hasil ternak.

5 Mikrobiologi 2
Menumbuhkan mikrobia dalam media dan serta 
pemanfaatan dalam dunia peternakan

CABANG PEMINATAN/
KONSENTRASI



11Peternakan

NO Nama Mata Kuliah JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

6 Biokimia Dasar 3

Struktur kimia karbohidrat, protein, lipida 
dan asam nukleat serta proses metabolisme 
dan pembentukan energi serta peranan dan 
klasifikasi enzim

7 Genetika Dasar 2
Biologi sel dan fenomena pewarisan sifat. 
Hukum mendel dan perluasannya pada ternak 
serta perubahan tatanan materi genetik.

8
Dasar Ilmu Pemuliaan 

Ternak
3

Perhitungan mengenai pewarisan sifat genetik 
dari induk ke anak dan manajemenya.

9 Ilmu Daging 2
Pengelolaan daging, penyimpanan atau 
pengawetan

10 Pembangunan Masyarakat 3
Metode penyuluhan masyarakat dan cara-cara 
mengelola masyarakat peternak

11 Dasar Reproduksi Ternak 3
Organ dan alat reproduksi proses perkawinan 
ternak

12
Industri Ternak Potong Dan 

Ternak Kerja
3

Manajemen pemeliharaan ternak potong seperti 
kambing, domba, sapi, kelinci dan kuda

13 Industri Ternak Unggas 3
Belajar memelihara ayam mulai dai menetas 
hingga bisa dipanen, perkandangan juga pakan

14 Industri Ternak Perah 3
Proses pemeliharaan ternak perah dan proses 
pengambilan hasil

15
Nutrisi Ternak Ruminansia 

Dan Non Ruminansia
3

Menyusun pakan untuk ternak ruminansia dan 
non ruminansia.

gb 3. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor 
(sumber fapet.ipb.ac.id)
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NO NAMA PERGURUAN TINGGI KOTA

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 96 1.003

2 Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor 30 848

3
Universitas Jendral Sudirman 

(Unsoed)
Purwokerto 125 1.249

4 Universitas Padjajaran Bandung 210 1.985

5 Universitas Brawijaya Malang 240 1.946

6 Universitas Negeri Lampung Lampung 22 761

7 Universitas Andalas Padang 140 1.705

8 Universitas Hasanudin Makasar 140 1.705

9 Universitas Diponegoro Semarang 114 1.212

10 Universitas Sriwijaya Palembang 24 283

PTN/PTS/PTK YANG 
MEMBUKA JURUSAN INI

gb 4 Impor daging sapi masih menjadi masalah besar 
di Indonesia(sumber img.bisnis.com)
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1 Impor Daging Sapi

Impor mengenai daging sapi pemerintah mengimpor 
daging dari australia dengan maksud menjaga stok daging 
di pasaran agar tetap stabil, tetapi dalam pelaksanaanya 
peternakan lokal menjadi kurang diuntungkan karena harga 
daging sapi menjadi turun. Dibalik itu masyarakat menjadi 
terbebani jika harga daging menjadi mahal. Solusinya ada 
sebagai mahasiswa dan peternakan adalah bisa memajukan 
produksi lokal melalui swasembada sapi. 

2 Flu burung dan Antrax

Virus merupakan salah satu ancaman dalam bisnis dan 
usaha peternakan. Marak merebak virus flu burung yang 
mematikan banyak unggas, serta pada beberapa daerah 
terjangkit antrax. Solusinya adalah menjaga sistem keamaan 
kesehatan lingkungan dan peternakan melalui edukasi dan 
pelaksanaan yang sesuai standar. 

3 Swasembada sapi

Produksi sapi lokal ternyata belum dapat memenuhi 
kebutuhan nasional. Kebutuhan sapi diindonesia tidak 
diimbangi dengan jumlah sapi yang dimiliki, jika peternakan 
bisa memenuhi maka produksi sapi diindonesia akan stabil 
dan justru bisa menjadi negara pengekspor. Indonesia 
memiliki kemampuan tersebut dilihat dari luasan wilayah 
negara. Tetapi kondisi daerah yang berpulau-pulau menjadi 
tantangan sendiri. 

4 Konsumsi susu nasional
Konsumsi susu nasional masih terbilang sangat sedikit 
disebabkan karena pasokan susu yang kurang serta 
kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu. 

5 Kartel Ayam

Bisnis unggas terutama ayam diindonesia dilakukan oleh 
beberapa perusahaan besar yang mengontrol jumlah 
pasokan ayam diindonesia. 

PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG 
SEDANG HITS DI NASIONAL/
INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN INI 
DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN
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NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT –NAMA PERGURUAN TINGGI

1
Konsumsi Daging Ayam Broiler Bebas Residu Antibiotik 

untuk Realisasi Indonesia Sehat 2020
Muhammad Hidayat dan Sidik Tri 

Wibowo, Zahra Yuniarti

2

MALTIN (Marshmallow Pektin) Camilan Halal sebagai 
Agen Anti Hiperkolesterolemia pada Penderita Penyakit 
Jantung Koroner Berbasis Pektin dan Gelatin Tulang Ikan 

yang Prospektif dan Berdaya Saing Global

Yuni Puspitasari, Mohammad Arham
Annisa Ulfah Pristya, Universitas 

Brawijaya

3
D’log Cal : Pengolahan Daging Analog Berbahan 

Dasar Kara Benguk (Mucuna pruriens) sebagai Upaya 
Diversifikasi Pangan Lokal

Beny Irwanto, Abdul Aziz
Rina Maulidiyah, IPB

4

Daging Tiruan (Meat Analog) Berbahan Baku Pangan 
Nabati Jamur Tiram Kaya Gizi yang Mengoptimalkan 
Potensi lokal di Kabupaten Semarang sebagai Upaya 

Diversifikasi Daging

Betty Perdanasari, Hendra Pratomo
Widya Yolanda, Undip

5
Inovasi Pengolahan Limbah Cangkang Telur Menjadi 

Produk Pangan Alternatif Selai Cangkang Telur 
“SECANTER”.

Purnama Isti Khaerani,  UNHAS

6

POTENSI LIMBAH KULIT PISANG KEPOK KUNING Musa 
balbisiana L. SEBAGAI  PAKAN TERNAK UNGGAS UNTUK  

MENURUNKAN KADAR KOLESTEROL PADA AYAM 
PEDAGING

  Sultan, Nurul Elfiani Paweli, Andri 
Nindya Karina,  Adekayanthi Fadilah 

Syam. UNHAS

7

BATTLING GAMES (Beef Cattle Counseling of Janggan 
Farmers) Aplikasi Teknologi PakanAJEP (Amoniasi 

Jerami Padi) dan Kamblok (Kotoran Ayam Molasses 
Blok) untukPemberdayaan Peternak Sapi Potong di 

DesaJanggan, Kecamatan Poncol, KabupatenMagetan

LUSIANI, Universitas Brawijaya

8

GREEN ANTISEPTIC EKSTRAK BABADOTAN
(Ageratum conyzoides) UNTUK DIPPINGPUTING 

SAPI PERAH YANG AMAN, EKONOMIS,DAN RAMAH 
LINGKUNGAN

Mahmudin, Undip

9
EBES (Best Biopreservatif): Bioassay Dendrocin

dalam Rebung pada Lima Varietas Bambu diJawa sebagai 
Solusi Alternatif Biopreservatif Daging Ayam

Putri Nur Arrufitasari, Universitas 
Brawijaya

10

Pemanfaatan Tepung Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) 
sebagai Antibiotik Alami dan Growth Promotor dalam 

Meningkatan Produksi Ternak Ayam Pedaging Berbasis 
Sumber Daya Lokal

Ihwan Nul Padli, IPB

INSPIRASI KARYA MAHASISWA 
TERBAIK DI JURUSAN INI 
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NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1
Departemen Pemerintah

Pemerintah dinas, kabupaten, dinas provinsi mengelola 
kegiatan peternakan wilayah

2 Wirausaha sekitar agribisnis Usaha peternakan mandiri atau milik swasta

3 Dinas Peternakan/Pemda
Dinas peternakan mengatur proses administrasi dan 

kegiatan di wilayah

4 Perusahaan Pakan Ternak Pembuatan pakan ternak, mengelola stok dan distribusi

5 Perusahaan Obat Ternak Membuat vaksin, obat ternak dan distribusi

6 Industri Peternakan
Secara umum peternakan ayam, sapi atau domba 

perorang

7 Dosen/Peneliti Mengajar di perguruan tinggi atau swasta

8 Perbankan Teller dan Pembiayaan micro finance

9 Mass Media Media masa peternakan atau umum

10 Konsultan Memberi penjelasan dan pengarahan bisnis ternak

PROSPEK KERJA DAN 
WIRAUSAHA

gb 5. Industri peternakan 
masih sangat terbuka 
(sumber apextribune. 
com)
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NO
Konsentrasi/Sub-

Konsentrasi JUDUL PENELITIAN

1
Sosial Ekonomi 

Peternakan

Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan
Burung Puyuh Di Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa

2
Hasil dan Limbah 

Peternakan
Kualitas Pupuk Kompos Campuran Kotoran Ayam Dan Batang 

Pisang Menggunakan Bioaktivator Mol Tapai

3 Produksi Ternak
Ukuran Morfometrik Domba Lokal Jantan Pada Tingkat Kecepatan 

Pertumbuhan Yang Berbeda

4 Nutrisi Makanan Ternak
Pengaruh Jarak Tanam Dan Varietas Jagung Terhadap Produksi 

Hijauan Pakan Ternak

5 Reproduksi Ternak
Hubungan Antara Kebuntingan Dan Jarak Konsepsi Post Partum 

Dengan Produksi Susu Sapi Perah Pfh Laktasi I, Ii, Iii, Di Pt Sst Batu 
Malang

CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI

NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1 Dinas/Kementrian
Kementerian Pertanian/Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan

2 BUMN PT Berdikari (Persero) yang bergerak di bidang peternakan sapi

3 Perusahaan Swasta

PT.Charoen Pokphand Indonesia
PT. Sierad Produce Tbk

PT. Japfa Comfeed Indonesia
PT. Wonokoyo Jaya Co

PT. SANTOSA AGRINDO

4 Lembaga Sosial Kementrian sosial

5 Lainnya Bank, Divisi marketing perusahaan
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NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1 portalgaruda.org Jurnal Peternakan

2 ditjennak.pertanian.go.id/
Direktorat jendral peternakan Kementrian 

pertanian

3 www.trobos.com
Media Agribisnis Peternakan dan Perikanan

4 www.majalahinfovet.com/ Majalah Peternakan

5 www.agrinak.com Majalah Peternakan

6
https://www.animalsciencepublications.

org/publications/jas
Jurnal Peternakan

7
http://journal.ugm.ac.id/index.php/

buletinpeternakan/index
Jurnal Peternakan UGM

8 http://www.aspbs.com/ Jurnal Peternakan Internasional

9 http://www.animal-journal.eu/ Jurnal Peternakan Eropa

10 www.poultryscience.org Jurnal Peternakan Unggas

SITUS PENUNJANG 
INFORMASI JURUSAN

gb 6 Study excange mahasiswa korea (KNU) ke UGM 
(sumber pribadi)
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NAMA PRODI/JURUSAN YANG MEMILIKI 
KEMIRIPAN/HUBUNGAN 

NO NAMA PROGRAM STUDI PASCASARJANA DI 
BIDANG INI

NAMA UNIVERSITAS DALAM/LUAR 
NEGERI

1 Poultry Science  Texas A&M University

2 Animal Breeding Genetic
Wageningen University 

(Belanda)

3 Pig Production Maejo University (Thailand)

4 Nutrisi ruminansia UGM

5 Ilmu nutrisi dan teknologi Pangan IPB

PILIHAN MINAT BIDANG 
S2 DAN S3

NO NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI

1 Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

2 Ilmu Peternakan

3 Ilmu dan Industri Peternakan

4 Peternakan

5 Manajemen Usaha Peternakan

gb 7 PT JAPFA Comfeed Indonesia mendukung Industri 
peternakan (sumber japfacomfeed.co.id)

gb 8 Sapi Istula untuk penelitian (sumber pribadi)
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HASIL  
PERAIRAN

Indonesia terdiri atas ¾ lautan yang 
dianugerahi kekayaan alam melimpah 
didalamnya. Terbagi atas perairan tawar, laut, 
dan payau. Setiap perairan memiliki karakteristik 
biotanya masing-masing. biota-biota ini memerlukan 
penanganan baik pascapanen maupun pascatangkap 
untuk menjaga kualitas bahan baku. Diperlukan juga 
pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk 
perikanan yang dilengkapi dengan teknologi modern. 
Departemen Teknologi Hasil Perairan melaksanakan 
dan mengembangkan pendidikan dan penelitian 
dalam penanganan dan pengolahan sumberdaya 
hayati perairan yang sangat melimpah. Hal ini sangat 
wajar mengingat Indonesia adalah salah satu negara 
utama yang tergabung dalam Coral reef Triangle 
Initiative. Kondisi ini menempatkan Indonesia 
pada urutan pertama negara dengan kekayaan 
biodiversitas perairan yang sangat melimpah.

Jurusan Teknologi Hasil Perairan mempelajari 
jenis komoditi hasil perairan (biota) yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri hasil 
perairan serta prospek pemanfaatannya saat ini 
dan dimasa mendatang dengan memperhatikan 
aspek biologi, komposisi, pasar dan kompetitor baik 
pangan maunpun non pangan yang mempunyai 

nilai ekonomis. 
Dijelaskan juga pemahaman 

konsep teoritis sains dan teknologi 
pengembangan produk, formulasi, aplikasi 

dalam pengembangan dan komersiaslisasi 
produk bernilai tmabah hasil perairan, pembuatan 
produk baru yang potensial untuk dikomersialkan 
dan memberi sumbangan dalam penciptaan 

PROLOG

kedaulatan pangan protein ikan, pendugaan umur 
simpan, packaging dan labelling. 

gb 1 pengolahan hasil perikanan (sumber pribadi)
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MITOS/FAKTA

NO ASUMSI/PARADIGMA MASYARAKAT UMUM 
TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/FAKTA) PENJELASAN SINGKAT

1 Membuka tambak ikan lele Mitos 
Jurusan ini melakukan pengembangan 
riset pada pengolahan pasca panen

2 Lulusan bergelar sarjana Teknik Mitos Jurusan ini bergelar sarjana Perikanan

3
Matakuliah yang diajarkan 

berfokus pada ilmu fisika dan 
matematika

Mitos
Matakuliah yang diajarkan lebih fokus 
pada ilmu biologi, kimia, dan biokimia

4
Membahas tentang teknik 

pengairan seperti irigasi, DAS, 
dan lainnya

Mitos

Membahas tentang hasil perikanan 
untuk diananlisis bahan baku, 
proses pengolahan, dan manfaatnya 
(bioteknologi)

5
Hanya mempelari cara mengolah 

pangan hasil perikanan
Mitos

Mempelajari segala manfaat hasil dari 
perikanan untuk farmasi, kosmetik, 
bioteknologi, dan pengolahan pangan

6
Komoditas yang dipelari hanya 
yang berbahan baku ikan saja

Mitos

Mempelajari manfaat dari komoditas 
hasil perairan lainnya seperti rumput laut, 
mikroalga, limbah, dan biota perairan 
lainnya

Kemudian dilengkapi dengan penjelasan teknologi 
penanganan pasca panen hasil perairan (terutama 
ikan dan non ikan ekonomis penting) serta dampak 
penanganan tersebut terhadap kemunduran 
mutunya, sejak diangkat dari air, penanganan 
setelah diangkat sampai kepada konsumen 

terakhir. Departemen Teknologi Hasil Perairan 
dengan kompetensi yang dimiliki berkarya dalam 
mengaplikasikan ilmu dan teknologi penanganan 
dan karakterisasi bahan baku, bioteknologi, 
teknologi pengolahan serta pengembangan produk 
industri hasil perairan yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan.
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NO ASUMSI/PARADIGMA MASYARAKAT UMUM 
TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/FAKTA) PENJELASAN SINGKAT

7
Prospek kerja yang dimiliki sangat 

terbatas
Mitos

Prospek lulusan Teknologi Hasil Perairan: 
industri perikanan swasta/BUMN, intansi 
pemerintah, tenaga pengajar/konsultan, 
dan wirausaha

8
Jurusan yang paling kreatif dan 

inovatif dalam menghasilkan 
karya ilmiah

Fakta

Jurusan Teknologi Hasil Perairan IPB 
merupakan penyumbang terbesar PKM 
yang didanai dan emas di ajang PMNAS 
tahun 2015/2016

9
Merupakan ujung tombak dari 

Fakultas Perikanan
Fakta

Teknologi Hasil Perairan berperan 
penting dalam dalam kegiatan pasca 
panen dan penangkapan seperti 
penangan dan pengolahan dengan tetap 
mempertahankan mutu dan kualitasnya

10

Jadwal kuliah mahasiswa Jurusan 
Teknologi Hasil Perairan lebih 

padat dibandingkan jurusan lain 
di Fakultas Perikanan

Fakta

Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil 
Perairan memiliki jadwal yang padat 
dikarenakan setiap matakuliah 
terdapat praktikum selama 3 jam dan 
dilanjutkan dengan tugas laporan untuk 
meningkatkan kemampuan menulis 
mahasiswa 

Gb 2 Indonesia dianugerahi laut yang luas dengan 
kekayaan melimpah didalamnya (Sumber kmip.faperta. 
ugm.ac.id)
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CABANG PEMINATAN/
KONSENTRASI

MATA PELAJARAN POKOK MATA PELAJARAN SEKUNDER

Biologi Agama

Kimia Bahasa Indonesia

Fisika Matematika

Ekonomi

MATA PELAJARAN SMA YANG 
DOMINAN DI JURUSAN INI

TEKNOLOGI
HASIL PERAIRAN

BAHAN BAKU PENGOLAHAN BIOTEKNOLOGI

gb 3 mahasiswa hasil perikanan universitas sriwijaya 
(sumber teknologihasilperikan-himasilkan.blogspot. 
co.id)

gb 4 hasil olahan dari ikan (sumber pribadi)
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MATA KULIAH INTI 
YANG DIPELAJARI

NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

1
Pengetahuan Bahan 
Baku Industri Hasil 

Perairan
3

Mata kuliah ini membahasa berbagai jenis komoditi 
hasil perairan (biota) yang dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan baku industri hasil perairan serta 
prospek pemanfaatannya saat ini dan dimasa 
mendatang dengan memperhatikan aspek biologi, 
komposisi, pasar dan kompetitor baik pangan 
maunpun non pangan yang mempunyai nilai 
ekonomis

2
Fisiologi, Formasi, dan 
Degradasi Metabolit 

Hasil Perairan
3

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang 
fisiologi, metabolism pembentukan dan degradasi 
metabolit terhadap mutu bahan baku, faktor-faktor 
yang mempengaruhi komposisi dan sifat bahan baku 
serta dapat memilih kondisi fisiologis yang terbaik 
untuk dimanfaatkan dengan menerapkan uji fisik dan 
kimia bahan

3
Penanganan Hasil 

Perairan
3

Mata kuliah ini memberikan penjelasan teknologi 
penanganan pasca panen hasil perairan (terutama 
ikan dan non ikan ekonomis penting) serta dampak 
penanganan tersebut terhadap kemunduran 
mutunya, sejak diangkat dari air, penanganan setelah 
diangkat sampai kepada konsumen terakhir

4
Teknologi Produk 
Tradisional Hasil 

Perairan
3

Mata kuliah ini mempelajari pengertian, ciri-
ciri, proses, dan berbagai permasalahan pada 
pengolahan tradisional, mempelajari teknik 
pengolahan, pengaruh kondisi fisik, kimia, dan 
lingkungan terhadap proses serta produk tradisional, 
dan mempelajari berbagai bentuk teknologi proses 
pengolahan produk tradisional hasil perairan serta 
prospek pengembangannya dimasa yang akan 
datang
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NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

5
Diversifikasi dan 
Pengembangan 

Produk Perikanan
3

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep 
teoritis sains dan teknologi pengembangan 
produk, formulasi, aplikasi dalam pengembangan 
dan komersiaslisasi produk bernilai tmabah hasil 
perairan, pembuatan produk baru yang potensial 
untuk dikomersialkan dan memberi sumbangan 
dalam penciptaan kedaulatan pangan protein ikan, 
pendugaan umur simpan, packaging dan labelling

6
Bioteknologi Hasil 

Perairan
3

Mata kuliah ini membahas aplikasi bioteknologi 
secara umum di bidang perikanan dan kelautan 
yang meliputi pengembangan produk alam perairan, 
pengendalian polusi perairan dan budidaya perairan. 
Dibahas juga strategi pengembangan produk/proses 
bioteknologi dari sumberdaya hayati perairan, 
berbagai macam teknik penapisan pengembangan 
bahan aktif perairan, dasar-dasar bioteknologi 
mikroalga

7

Teknologi Pengolahan 
Limbah dan 

pemanfaatan Hasil 
Samping Perairan

3

Mata kuliah ini membahas sains dan teknologi 
pemanfaatan, pengolahan dan pengembangan 
produk bernilai tambah dari limbah dan hasil samping 
industri perairan untuk pangan, farmasi, kedokteran, 
budidaya pertanian, perikanan, produksi peternakan, 
material terbarukan pada industri lain, seperti tekstil, 
industry kreatif, elektronika, dan bioenergy serta 
penciptaan rancangan industri dan bisnis hasil 
perairan yang terpadu dan berkelanjutan

8
Teknologi Pengolahan 

Kitin dan Kitosan
3

Mata kuliah ini memberikan pengertian dasar 
tentang deskripsi dan sifat fisika-kimia kitin kitosan, 
sumber bahan baku, komposisi kimia, metode 
pembuatan, aplikasi diberbagai bidang dan 
pengembangannya

9
Standarisasi dan 

Integrated Quality 
Assurance

3

Mata kuliah ini memberikan penguasaan filosofi 
standarisasi, menjelaskan dan mengilustrasikan 
pentingnya standarisasi dalam segala aspek 
kehidupan, infrastruktur mutu dalam konteks 
kualitas dan daya saing, identifikasi standar untuk 
penerapan pada bidang THP, dan berprilaku/
berbudaya standar/mutu (SSOP, GMP, HACCP, SMKP 
dan ISO 9001)

10
Perencanaan Industri 

Hasil Peraian
3

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip 
dalam perencanaan industri hasil perikanan mulai 
dari perencanaan pengembangan produk sampai 
ke tahap perencanaan operasi dan pengendalian 
produksinya
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NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

11
Teknologi Industri 
Tumbuhan Laut

3

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada 
mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang 
biologi, ekologi, dan fisiologi tumbuhan laut; 
komponen-komponen spesifik bernilai ekonomis 
tinggi (hidrokoloid) yang dihasilkan dari masing-
masing jenis tumbuhan laut termasuk metabolit 
sekunder, proses ekstraksinya, penggunaan 
komponen tersebut pada bidang pangan dan non 
pangan, serta pemanfaatan limbah hasil ekstraksi 
menjadi produk bernilai tambah

12
Farmaseutika Hasil 

Perairan
3

Mata kuliah ini membahas berbagai macam bahan 
alami (alkaloid, terpenoid, flavonoid, steroid, 
karotenoid, pigmen, melanin) dan sumberdaya laut 
yang potensial dalam pengembangan farmaseutika 
dan kosmetika. Pembahasan ini mencakup 
sumber, cara isolasi dan karakterisasi bahan alam 
hasil perairan, metode pengujiannya baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif, serta aplikasi dan 
potensi pengembangannya

13
Teknologi Transportasi 

Produk Perairan
3

Mata kuliah ini menyajikan materi tentang 
pengetahuan dan memberikan keterampilan dalam 
penanganan dan transportasi produk hasil perairan 
yang mempunyai nilai ekonomis penting

14

Pengantar desain Alat 
Uji Praktis dan Metode 

Deteksi Mutu Bahan 
Baku Hasil Perairan

3

Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar metode 
deteksi dan desain alat uji praktis untuk deteksi 
kemunduran mutu, senyawa-senyawa yang dapat 
digunakan indikator kemunduran mutu, teori deteksi 
kemunduran mutu, serta contoh-contoh alat deteksi 
kemunduran mutu bahan baku hasil perairan

15
Biotoksikologi Hasil 

Perairan
3

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada 
mahasiswa tentang ikan dan biota perairan lainnya 
yang bertoksin, marine toksin, toksin-toksin yang 
ada karena pencemaran dan pengolahan serta 
cara-cara pemisahan dan pemurnian, analisis dan 
pemanfaatan toksin
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PTN/PTS/PTK YANG 
MEMBUKA JURUSAN INI

NO NAMA PERGURUAN TINGGI KOTA

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1
Institut Pertanian 

Bogor
Bogor

2 Universitas Sriwijaya Palembang

3
Universitas 
Diponegoro

Semarang

4 Universitas Lampung Lampung

5 Universitas Brawijaya Malang

6
Universitas 

Gadjah Mada
Yogyakarta

7 Universitas Padjajaran Bandung

8 Universitas Pattimura Maluku

9 Universitas Riau Riau

10 Universitas Airlangga Surabaya

gb 5 fakultas perikanan dan ilmu kelautan IPB (sumber 
ipb.ac.id)

725

321

569

714

801

311

1.323

54

568

915

27

24

54

22

54

120

40

14

63

22
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1
Konsumsi 

ikan perkapita 
masih rendah

Penduduk Indonesia memiliki minat yang masih rendah dalam mengonsumsi 
produk hasil perikanan. Hal ini dikarenakan asumsi masyarakat akan produk 
perikanan yang amis dan memiliki banyak tulang sehingga sulit untuk 
dikonsumsi. Jurusan Teknologi Hasil Perairan memiliki mata kuliah yang 
melakukan diversifikasi bahan baku perikanan menjadi produk yang siap 
dinikmati nan memiliki nilai gizi tinggi. Terdapat juga mata kuliah pengolahan 
produk tradisional yang dikembangkan secara modern.

2

Kualitas 
produk 

perairan yang 
rendah 

Indonesia memiliki sumber daya perairan yang sangat melimpah. Terdapat 
banyak tangkapan laut dan pemanenan tambak yang dilakukan. Namun, 
seringkali hasil tangkap maupun panen tidak menghasilkan pendapatan yang 
maksimal. Hal ini dikarenakan hasil tangkap dan panen dari nelayan memiliki 
kualitas yang rendah karena penanganan yang kurang tepat. Jurusan teknologi 
memiliki mata kuliah Penanganan Hasil Perairan yang menerangkan standar 
dalam menangani hasil perairan sehingga dapat menjaga kualitas produk.

3

Pemasaran 
produk 

perikanan 
masih rendah

Salah satu permasalahan dalam permasalah produk perikanan yaitu 
pengemasan yang kurang menarik konsumen. Terdapat banyak sekali produk 
perikanan yang dijual pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Hal ini 
diakibatkan kurangnya pengetahuan produsen dalam mengembangkan 
produk. Hal ini juga yang mempengaruhi konsumen untuk memilih produk lain 
(non-perikanan). Jurusan teknologi hasil perairan memiliki jurusan Teknologi 
Pengolahan Hasil Perairan dan Teknologi Transportasi Produk Perikanan yang 
mempelajari cara membuat kemasan yang tepat didukung dengan teknologi 
yang modern sehingga menjaga kualitas dan menghasilkan produk bernilai 
tambah.

PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG SEDANG HITS DI 
NASIONAL/INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN 
INI DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN

Gb 6 Gerakan Masyarakat 
Makan Ikan jawaban dari 
minimnya konsumsi ikan 
di Indonesia (Sumber 
lampost.co)
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

4
Kecurangan 

terhadap 
konsumen

Saat ini terdapat banyak kecurangan pada jajanan yang dikonsumsi 
masyarakat/konsumen. Produk-produk yang berlabel produk perikanan 
namun mengandung bahan baku lain. Seperti kerupuk, otak-otak, siomay, 
mpek-mpek, dan lain sebagainya. Jurusan ini memiliki mata kuliah yang dapat 
melakukan deteksi secara molekuler sehingga dapat mendeteksi bahan baku 
yang digunakan dalam membuat produk-produk berlabel hasil perikanan

5

Jaminan 
mutu dan 
keamanan 

hasil 
perikanan 

yang masih 
lemah 

Diperlukan standar pengolahan dimulai dari panen dan pengolahan yang 
dilakukan terhadap bahan baku. Produk dengan kualifikasi standar yang tinggi 
dapat mendukung produksi produk perikanan yang dipasarkan baik dalam 
maupun luar negeri. Teknologi Hasil Perairan memiliki mata kuliah Standarisasi 
yang mempelajari penerapan HACCP, GMP, dan SSOP sehingga mendukung 
kemampuan mahasiswa dalam penerapan di lapangan.

INSPIRASI KARYA MAHASISWA 
TERBAIK DI JURUSAN INI 

NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT –NAMA PERGURUAN TINGGI

1
Hidrolisat Gelatin Kulit Ikan Tuna (Thunnus 
albacares) dengan Bioaktif Peptida sebagai 

Material Fungsional Pangan

Purnama Arafah – Institut Pertanian Bogor

Sumber: Sumber: http://www.
indofoodrisetnugraha.com/news/pengumuman-

penerima-program-indofood-riset-
nugraha-2016-2017

2
Eksplorasi Protein Biomedis Masa 

Depan: Albumin Snake Head Fishmelalui 
Pendekatan Gen Mitokondria DNA

Asya Fathiya Nur Zakiah – Institut Pertanian 
Bogor

Sumber: simlitabmas.dikti.go.id/fileupload/…/
daftar%20peserta520ke-28-pdf

3

Branched Chain Amino Acid (BCAA) Sport 
Nutrition Drink dari Konsentrat Protein 
Ikan Air Tawar Tropika dengan Teknologi 

Ultrasound-Asissted Extraction

Rika Lestari – Institut Pertanian Bogor

Sumber: simlitabmas.dikti.go.id/fileupload/…/
daftar%20peserta520ke-28-pdf

4

LOW PACK FILLET FISH “ Optimalisasi 
Pemasaran Produk Ikan Tawar Dalam 

Bentuk Filet Berkualitas Melalui Metode 
Low Budget High Impact”

Sugeng Hariyanto – Universitas Brawijaya

Sumber: https://fpik.ub.ac.id/?page_id=87
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NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT –NAMA PERGURUAN TINGGI

5

Potensi Bioaktif Spon Laut (Haliclona sp) 
Indigeneous Perairan Baluran Sebagai obat 
Anti Malaria (Plasmodium Falciparum) Multi 

Resisten

Fadhli Dzil Ikrom – Universitas Brawijaya

Sumber: https://fpik.ub.ac.id/?page_id=87

6

HiTech (Hydroextraction Technology) 
: Inovasi Garam Murni Berbasis 

Hidroekstraksi Berlandaskan Blue Economy 
Menuju Indonesia Mandiri

Anjar Setyaji – Universitas Diponegoro

Sumber: thp.undip.ac.id/2017/03/selamat-
kepada-mahasisa-thp-undip-yang-lolos-didanai-

pkm-5-bidang/

7

Karakterisasi Ekstrak LAL (Limulus 
Amoebocyte Lysate) Darah Limulus sp. 

sebagai Antibakteri Pathogen dalam 
Produk Perikanan

Nanik Nurhana – Universitas Diponegoro

Sumber: thp.undip.ac.id/2017/03/selamat-
kepada-mahasisa-thp-undip-yang-lolos-didanai-

pkm-5-bidang/

8
Piso Jitu : Keripik Bakso Jeroan Ikan Tuna 

Achmad Fathony

Achmad Fathony - Universitas Brawijaya

Sumber: https://fpik.ub.ac.id/?page_id=87

9
“Teokbokki Pojangmacha” Korean Street 

Food

Nurul Ayu Hapsary - Universitas Brawijaya

Sumber: https://fpik.ub.ac.id/?page_id=87

10
Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Nano 

Gelatin Kulit Ikan Nila (Oreochromis 
niloticus) terhadap Karakteristik Edible FIlm

Susi Mardikawati - Universitas Diponegoro

Sumber: http://www.indofoodrisetnugraha.
com/news/pengumuman-penerima-program-

indofood-riset-nugraha-2016-2017

gb 7 PT Perikanan Nusantara Persero (sumber static. 
panoramio.com)

gb 8 BBP2HP Kementerian kelautan dan Perikanan 
(sumber  djpdspkpkkp.go.id)
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NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1
Pengusaha produk 

olahan hasil 
perikanan

Pekerjaan yang  bergerak dalam bidang wirausaha, yang menciptakan 
suatu produk dengan bahan baku utama berasal dari hasil perairan. 
Produk yang dihasilkan biasanya akan jauh lebih bermanfaat dan memiliki 
nilai tambah serta harga jual yang lebih tinggi. Ruang lingkup produk yang 
dihasilkan tidak hanya bergerak dalam bidang pangan, namun dalam 
bidang non pangan juga misalnya seperti kosmetik dan tekstil.

2

Instansi 
pemerintah 
(Kementrian 
kelautan dan 

perikanan, dinas 
perikanan, Balai-
balai penelitian 

perikanan)

Instansi yang bergerak dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi 
urusan kelautan dan perikanan. Tugas dari instansi pemerintahan 
tersebut adalah untuk menyelenggarakan urusan dibidang kelautan dan 
perikanan untuk membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan 
yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan Republik Indonesia, 
juga bertugas dalam mengawasi kebijakan yang diterapkan di lapangan, 
mengatasi setiap permasalahan yang berhubungan dengan kelautan 
dan perikanan selain itu, balai-balai penelitian perikanan memiliki 
tugas melakukan riset dan penelitan mengenai biota-biota yang hidup 
diperairan dan mengetahui setiap potensi yang dimiliki biota tersebut 
serta prosfektifnya untuk dikembangkan di masa depan dengan tetap 
menjaga kelestaraian dari biota tersebut. 

3 Tenaga pengajar 

Sarjana THP merupakan lulusan sarjana yang memiliki beberapa basic dan 
soft skill dibidangnya antara lain basic science biotekologi, basic science 
laboratory , dan basic science seafood processing. Sehingga dalam dunia 
pengajar S1 sangat prospektif untuk menjadi dosen dibidangnya, tenaga 
pengajar laboratorium dalam bidang perikanan, serta dapat menjadi 
pegajar atau konsultan dalam bidang food industry dengan kajian pangan 
dan perubahannya akibat pengolahan. Lulusan S1 THP juga dapat menjadi 
tenaga pengajar kejuruan perikanan serta disisi lain dengan basic science 
kimia dan biologi yang kuat dapat menjadi pengajar di sekolah umum.

4 Pegawai bank

Bank adalah instansi yang bergerak dalam mengolah atau memutar 
uang. Dalam perbangkan lulusan S1 memiliki potensi unggul sebagai 
konsultan terkait peminjaman uang dalam bank yang dilakukan untuk 
usaha perikanan. Selain itu basic science , pengolahan dan ketekunan 
yang dimiliki lulusan S1 juga mampu bersaing dalam job desc yang 
lain diperbankan seperti costumer service, teller dll

PROSPEK KERJA DAN WIRAUSAHA
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NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

5

Industri perikanan/ 
perusahaan 

swasta / BUMN 
(Quality control, 

Engineering, 
kepala produksi 
dan manajemen 
perusahaan dan 

lain-lain).

Badan usaha milik swasta atau pemerintah, yang bergerak dibidang 
pengolahan bahan baku mentah menjadi bahan setengah jadi maupun 
jadi, bahkan tidak hanya menghasilkan barang dapat juga menghasilkan 
jasa. Beberapa bagian pekerjaan dalam perusahaan yang dapat diisi oleh 
lulusan THP diantaranya adalah :
a) Quality control = Meneliti produk dan proses produksi perusahaan untuk
memperoleh standar kualitas yang diperlukan. Tugas quality control 
mencakup monitoring, uji-tes dan memeriksa semua proses produksi
yang terlibat dalam produksi suatu produk. Dia harus memastikan standar
kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang
disediakan oleh perusahaan.
b) Engineering = Mengatur dan memeriksa semua yang berhubungan
dengan mesin yang digunakan dalam kegiatan produksi.
c) Kepala produksi = memiliki tugas dalam perencanaan, pengkordinasian,
pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan suatu produksi barang atau
jasa.
d) Manajemen perusahaan = memimpin, pengadministrasian dan
mengarahkan perusahaan. Dalam prosesnya manajemen menggunakan
berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan.

6 Chef

Basic pengolahan tentang suatu produk yang dimiliki sarjana THP 
memungkinkan lulusannya menjadi seorang chef . Tugas dari seorang 
cef tersebut diantaranya yaitu mengecek persediaan bahan baku yang 
digunakan untuk membuat masakan, menciptakan suatu masakan yang 
sesuai dengan keinginan konsumen, Mengontrol dan melaksanakan 
sepenuhnya kegiatan food production secara keseluruhan, berkreasi 
menciptakan menu-menu baru, menjaga food cost standart.

7
Perusahaan 

farmasi/obat-
obatan

Perusahaan farmasi bergerak dibidang obat obatan baik itu pembuatan 
atau peracikan obat obatan. Lulusan S1 THP dalam bidang ini memiliki 
kemampuan yang cukup mumpuni dimana lulusan S1 telah didik dan di 
berikan basic science dalam bidang obat dengan sumber utama bahan 
baku perairan selain itu terdapat salah satu mata kuliah yang membahas 
farmasitika hasil perairan. Sehingga lulusan S1 di perusahaan farmasi 
dapat bekerja dibidang pengembangan dan pembuatan obat-batan baru, 
bekerja di laboratorium ataupun sebagai konsultan pembuatan obat 
terutama dengan bahan baku perairan.
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NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1 Dinas/Kementrian

Kementerian Kelautan dan Kelautan dan Perikanan,Dinas Perikanan 
Provinsi/Kabupaten, Dinas Peternakan, Balai Karantina Ikan, Balai Budidaya 
Air Tawar, Balai Budidaya Air Payau, Balai Budidaya Air Laut, Balai Riset dan 

Pengembangan dan Budidaya, Kementerian ESDM, Bappenas/Bappeda,  

2 BUMN PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia

3
Perusahaan 

Swasta
PT Lestari Magris, PT Lola Mina, PT Mina Laut, PT South East Java, CV 

Bening Jati Anugerah

4 Lembaga Sosial Lembaga Penyuluh Perikanan, konsultan 

5 Lainnya Pengajar, Pegawai Bank, Chef (juru masak)

NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

8 Konsultan kelautan
Memiliki tugas sebagai konsultan/pendamping dan mitra sejati pelaku 
utama dan pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan bisnis 
perikanan.

9 Ahli gizi 

Lulusan S1 THP memiliki basic pengolahan yang ditempa dalam mata 
kuliah  utama diversi ikasi pangan. Sehingga lulusan S1 dalam bidang gizi 
dapat bekerja sebagai konsultan pangan makanan bergizi yang 
membahas bagaimana suatu pangan dapat mempunyai nilai gizi yang 
sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu 
perubahan gizi dari proses pengolahan pangan dapat dikendalikan 
dengan basic hazard analysis critical control point yang dimiliki lulusan 
S1 tersebut

10
Fotografer produk-
produk perikanan 

Mengabadikan produk-produk perikanan dengan tujuan menghasilkan 
gambar dengan nilai tambah, dan sebagai ajang untuk memudahkan 
promosi produk-produk perikanan

gb 9 fotografer dunia 
perikanan (sumber 
tourism.nttprov.go.id)
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NO KONSENTRASI/SUB-
KONSENTRASI JUDUL PENELITIAN

1 Pengolahan (UNDIP)
Pengaruh Konsentrasi Asam Klorida (HCl) terhadap Kandungan 
Glukosamin Hidroklorida pada Cangkang Rajungan.

2 Pengolahan (UNDIP)
Pengaruh Penambahan Isolat Protein Kedelai Terhadap Kualitas Gel 
Surimi pada Ikan Belanak (Valamugil seheli), Ikan Bandeng (Chanos 
chanos Forks) dan Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus)

3  Bahan Baku (UNIBRAW)
Pengaruh suhu pengeringan vakum terhadap kualitas serbuk 
albumin ikan gabus (Ophiocephalus striatus)

4 Pengolahan (UNSRI)
Karakteristik Fisiko-Kimia dan Sensori Mie Kering dengan 
Penambahan Tepung Ikan Motan (Thynnichthys thynnoides)

5 Pengolahan (UNRI)
Pemanfaatan karagenan dalam pembuatan selai lembaran labu 
kuning (Cucurbita moschata)

CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1 http://thp.fpik.ipb.ac.id/
Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perairan, Institut 
Pertanian Bogor

2 https://fpik.ub.ac.id/?page_id=1768
Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, 
Universitas Brawijaya

3 fpik.undip.ac.id/program-studi/12-ps-thp
Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, 
Universitas Diponegoro

4
http://fish.faperta.ugm.ac.id/akademik/

sarjana/teknologi-hasil-perikanan/
Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, 
Universitas Gajah Mada

5
http://fpik.unpad.ac.id/departemen-

teknologi-hasil-perikanan/
Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, 
Universitas Padjajaran

SITUS PENUNJANG 
INFORMASI JURUSAN
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NO NAMA PROGRAM STUDI PASCASARJANA DI BIDANG INI NAMA UNIVERSITAS DALAM/LUAR NEGERI

1 Teknologi Hasil Perairan (THP Pasca IPB) IPB (Institut Teknologi Bogor)

2 Iceland School of Fisheries Reykjavik University

3 Medical Biochemistry Tohoku University

4
Fisheries Technology Program

University of Alaska Southeast

5 Aquatic Bioscience The University of Tokyo

PILIHAN MINAT 
BIDANG S2 DAN S3

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

6
perikanan.fp.unila.ac.id/sample-page-2/
aquaculture.../sebaran-mata-kuliah-2/

Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, 
Universitas Lampung

7
https://elearning.unsri.ac.id/course/

category.php?id=18
Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, 
Universitas Sriwijaya

8 thp.faperika.unri.ac.id/
Situs dari jurusan Teknologi Hasil Perairan, 
Universitas Riau

9
http://bumn.go.id/perikananindonesia/
halaman/41/tentang-perusahaan.html

Situs dari Perusahaan Umum Perikanan Indonesia 
(Perum Perindo) yang sebelumnya bernama 
Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera 
(Perum PPS) 

10
https://www.instagram.com/

minaindonesia/
Situs informasi dengan kabar berita terbaru terkait 
perikanan secara umum
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NO QUOTES NAMA TOKOH

1

Tuhan itu luar biasa adil dan akbar. Ikan di laut tidak usah kita kasih 
makan. Kita hanya biarkan dan kita jaga serta ambil dengan cara 

tidak semena-mena. Keserakahan kita harus hentikan. Inilah tugas 
kita bersama, mengelola dan menjaga serta mengambil hasilnya 

dengan kaidah yang dibenarkan

Susi Pudjiastuti

2 Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam Ir. Soekarno

NO NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI

1 Teknologi Hasil Perikanan

2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

QUOTES/KATA BIJAK DARI TOKOH 
DI BIDANG INI

NAMA PRODI/JURUSAN YANG 
MEMILIKI KEMIRIPAN ATAU 
HUBUNGAN

Gb 10 Kementerian Kelautan dan Perikanan terbuka 
untuk lulusan jurusan ini (Sumber harianindo.com)
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BIODATA DIRI

Nama Lengkap Purnama Arafah

Jurusan/Program Studi Teknologi Hasil Perairan

Nama Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor

Tahun masuk 2013

Status saat ini Mahasiswi

Indeks Prestasi 
Kumulatif

3.41

Alamat Rumah Asal Jalan Babakan Raya VI (Kos Doi), Lingkar Kampus IPB, Dramaga, Bogor

No HP 081288821693

No Whatsapp 081288821693

Email arafahpurnama10@gmail.com

Akun Media Sosial 
teraktif

Instagram, facebook : Purnama Arafah

Web/Blog pribadi -

Nama SMA asal Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang

Prestasi keren yang 
diraih sejak SMA – saat 

ini

1. Oral Presenter – Asean Conference Social and Sustainability, Hiroshima,
Japan

2. Best Oral Presenter – International Conference on Economics and
Business Management, Singapore

3. Best Cultural Performance – Indonesia Youth Culture Exchange ,
Thailand
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Prestasi keren yang 
diraih sejak SMA – saat 

ini

4. Best Oral Presentation - Tri-University International Joint Seminar and
Symposium, Bogor, Indonesia

5. Delegation- Short Term Invitation Program of Graduate School of
Agricultural Science and Faculty of Agriculture, Tohoku University, Japan

6. Finalis dan Juara Poster – Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
ke-29

7. Juara 1 – Business Paper Competition “Young Social Entrepreneurs”

8. The Most Inspiring Student THP 50 – Malam Karya Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan 2016

9. Peraih Hibah Penelitian Indofood Riset Nugraha 2016

10. Pemenang Lomba Cerpen Nasional – “Jangan Takut Hijrah”

Pengalaman Organisasi 
(Intra dan Ekstra 

kampus)

1. <Bina Desa BEM KM IPB><Bendahara><2014>

2. <Himpunan Mahasiswa Hasil Perikanan><Staf Kewirausahaan ><2015>

3. <Bina Desa BEM KM IPB><Wakil Direktur><2015>

4.<Bentang Asa Foundation><Direktur><2016>

Publikasi/Karya Ilmiah

1. The Movers 11 Community as a Form by Students as Agents of Change
to Reach Social Sustainability - The Inaugural Asian Conference on the
Social Sciences and Sustainability

2. Title: The Effect of Substitution Seaweed in Instant Noodles to the
Balance of Trade in Indonesia
Paper ID: IA-ICEBMSINGA-06115-164
ISBN: 978-93-85832-32-1

3. Study of By-product Potency from Catfish (Pangasius hypophthalmus)
as Gelatin Raw Material - Tri-University International Joint Seminar and
Symposium

4. “BOLANG”: Biochar Alang-Alang (Imperata cylindrica) sebagai Amelioran
di Daerah Perindutrian dalam Meningkatkan Karbon Organik dan
Mengkelat Logam pada Tanah – Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa
Nasional 2017, Politeknik Negeri Sriwijaya
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MIKROBIOLOGI

PROLOG

Mikrobiologi adalah kajian 
tentang mahluk hidup (organisme) berukuran 
terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata 
telanjang. Mikroorganisme meliputi protozoa, algae 
(ganggang), fungi (jamur), lichenes, bakteri, dan virus. 
Keseluruhan mikroorganisme tersebut berpengaruh 
penting pada kehidupan. Mikrobiologi merupakan 
salah satu cabang ilmu biologi yang terpenting dan 
mengasyikkan untuk dipelajari. Tidak hanya sebagai 
ilmu biologi dasar yang memberikan pengertian-
pengertian tentang asas-asas kimia dan fisika dalam 
proses kehidupan, tetapi juga sebagai ilmu terapan 
yang penting.

Di barat ilmu mikrobiologi telah banyak dipelajari 
karena merupakan ilmu dasar untuk pengembangan 
biotekeknologi. Disana perkembangan 
bioteknologi sudah sangat pesat mulai dari 
kloning, penemuan probiotik baru, rekayasa 
genetika, sampai banyak cara genom editing yang 
memanfaatkan genom mikrobia untuk 
kepentingan manusia seperti pembuatan 
antibiotik,  penyembuhan kanker bahkan isu terkini 
dengan menggunakan CRISPR-Cas9 (Sistem imun 

bakteri 
yang bisa 

d ig unak an 
sebagai rekayasa 

genom dengan efisien. CRISPR-Cas9 
bisa mengedit gen atau merekayasa gen 
manusia menjadi lebih baik. Sayangnya, 
di Indonesia perkembangan bioteknologi 
belum begitu pesat, bahkan hanya ada dua 
perguruan tinggi yang terdapat jurusan 
mikrobiologi yang merupakan ilmu penting 
untuk pengembangan bioteknologi. Universitas 
tersebut adalah ITB dan UGM. Di ITB ilmu mikrobiologi 
yang dipelajari lebih umum jika dibandingkan UGM. 

Gb 1 Di luar Negeri perkembangan keilmuan 
Mikrobiologi sudah sangat pesat (sumber cdn.img. 
print.kompas.com)
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Jurusan Mikrobiologi di ITB merupakan salah satu 
jurusan dari Sekolah Ilmu teknologi Hayati (SITH), 
sedangkan di UGM jurusan mikrobiologi merupakan 
salah satu jurusan di Fakultas Pertanian, dimana lebih 
berfokus pada bidang yang berhubungan dengan 
pertanian secara arti luas seperti mikrobiologi 
lingkungan dan mikrobiologi pangan. Untuk itu, 
menjadi mahasiswa dari jurusan mikrobiologi di 
Indonesia tentuma sangat bangga dan merasa 
spesial karena hanya berada di dua kampus tersebut.

BIOARTNERGY kegiata lain yang tidak kalah menarik 
adalah pelatihan penggunaan mikroorganisme dalam 
kehidupan sehari-hari mulai dari pelatihan untuk 
mahasiswa non mikrobiologi, siswa SMA  dan juga 
ada pelatihan langsung ke masyarakat.

Banyak lulusan mikrobiologi yang melanjutkan 
studi ke luar negeri dengan mendapatkan 
berbagai macam beasiswa terutama banyak yang 
mendapatkan beasiswa pemerintah LPDP. Di 
jurusan mikrobiologi UGM untuk tahun 2016 ada 3 
mahasiswa yang melanjutkan di benua Eropa, 1 
orang di Australia,1 orang di Cina  dan 2 orang di 
Jepang. Dijurusan mikrobiologi terdapat 5 
Profesor. Semua dosen bergelar Doktor yang 
merupakan lulusan universitas luar negeri 
seperti Jepang, inggris dan Amerika dan 2 orang 
dosen muda yang sedang melanjutkan gelar 
Doktornya di Jepang. 

Prospek kerja mikrobilogi juga sangat luas, tidak 
bisa dipungkiri bahwa setiap industri membutuhkan 
seorang ahli mikrobiologi. Di industri 
farmasi, makanan dan minuman 
membutuhkan seorang ahli mikrobiologi untuk 
memastikan produknya layak konsumsi atau 
tidak. Di bidang lingkungan juga sangat 
bermanfaat, karena untuk menguraikan limbah 
baik limbah cemaran minyak bumi, limbah 
pkastik, kayu dan logam berat perlu peranan seorang 
ahli mikrobiologi dalam proses bioremediasi dan 
biodegradasinya. Di bidang pertanian seorang 
ahli mikrobiologi akan membuat pupuk hayati yang 
lebih ramah lingkungan dan bisa melakuakn 
rekayasa genetika tanaman untuk 
menghasilkan varietas tanaman yang lebih 
unggul. Selain itu, di Kesehatan untuk mengetahui 
suatu jenis mikroorganisme patogen yang 
menyebabkan suatu penyakit maka seorang ahli 
mikrobiologi akan mengannalis hal tersebut 
mulai dari infeksi sebelum dilakukan 
pengobatan oleh dokter. 

gb 2 kegiatan di laboratorium mikrobiologi (sumber 
pribadi)

DI jurusan mikrobiologi pertanian UGM memiliki 
Perhimpunan Mahasiswa Mikrobiologi (PERMAHAMI) 
sebagai tempat organisasi himpunan mahasiswa 
sehingga bisa berkarya atau menyalurkan ide 
diluar akademik. Banyak sekali kegiatan menarik 
yang sering dilakukan PERMAHAMI. Salah satu 
kegiatan tahunan yang sudah terkenal di kampus 
UGM bahkan sampai di DIY adalah BIOARTNERGY. 
BIOARTNERGY adalah suatu kegiatan pameran yang 
mengombinasikan antara science dan art sehingga 
menarik untuk dilihat. Kolaborator yang menjadi 
pembuat karya mulai dari seniman, mahasiswa, 
komunitas seperti Life Patch dan dosen. Selain 
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MITOS/FAKTA

NO
ASUMSI/PARADIGMA 
MASYARAKAT UMUM 

TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/FAKTA) PENJELASAN SINGKAT

1
Mikrobiologi 

prospek kerjanya 
tidak jelas

Mitos
Faktanya setiap perusahaan membutuhkan seorang 
microbiologist untuk melakuakn proses quality control 
terutama perusahaan farmasi, makanan dan minuman

2
Jurusan Mikrobiologi 

di UGM termasuk 
fakultas BIologi

Mitos

Faktanya di UGM jurusan mikrobiologi masuk kedalam 
fakultas pertanian, walaupun begitu ilmu mikrobiologi 
yang dipelajari tidak terbatas tentang mikrobiologi 
pertanian/pangan  namun juga lingkungan dan sedikit 
tentang kesehatan.

3
Mahasiswanya lulus 

lama
Fakta

4,2 tahun merupakan lulusan tercepat di mikrobiologi 
UGM. Hal ini bukan karena mahasiswanya yang 
malas atau tidak berkompeten melainkan penelitian 
yang dijalankan membutuhkan waktu yang cukup 
lama dan justru membuat kemmapuan mikrobiologi 
menjadi meningkat. Bahkan penelitian mahasiswa 
S1 mikrobiologi dan S2 bioteknologi hampir sama 
topiknya. 

4

Masyarakat hanya 
tahu jurusan ini 
memepelajari 

makhluk kecil, tanpa 
mengetahui jenis-
jenis dari makhluk 

tersebut. 

Fakta

Masyarakat tidak bisa membedakan antara bakteri, 
jamur, virus. Mereka menganggap semua itu sama, 
padahal terdapat perbedaanya nyata antara ketiganya. 
Selain itu, di mata masyarakat mikroorganisme adalah 
parasit penyebab penyakit padahal banyak 
mikroorganisme yang berperan penting dalam 
kehidupan manusia. Tanpa mikroorganisme siklus 
kehidupan tidak akan berjalan seimbang. 

5
Belum banyak yang 

mengerti apa itu 
mikroibiologi

Fakta
Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengerti apa itu 
mikrobiologi.
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CABANG PEMINATAN/
KONSENTRASI

MATA PELAJARAN SMA YANG 
DOMINAN DI JURUSAN INI

MATA PELAJARAN POKOK MATA PELAJARAN SEKUNDER

Biologi Fisika

Kimia Bahasa Inggris

Gb 3 Pasien Meninggal di RSUP Dr Sardjito, Hasil Lab 
ditemukan ada Bacillus anthracis (ANTRAX) (sumber 
image.slidesharecdn.com)

gb 4 Alat rekayasa genom terbarukan yang bisa 
mengedit genom makhluk hidup mulai dari 
mikroorganisme sampai manusia (sumber 
static2. businessinsider.com)

MIKROBIOLOGI
PERTANIAN

MIKROBIOLOGI
PANGAN

MIKROBIOLOGI
LINGKUNGAN

MIKROBIOLOGI
UNDUSTRI
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MATA KULIAH INTI YANG 
DIPELAJARI

NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

1 Dasar-Dasar Mikrobiologi 3
Mata kuliah wajib sebagai pengenalan ilmu 

mikrobiologi secara umum

2 Pengantar Enzimologi 2
Dasar-dasar pengetahuan tentang enzim penting 

dalam mempeljari ilmu mikrobiologi terutama 
aplikasinya.

3 Ekologi Mikrobia 3
Mempelajari tentang ekologi mikrobia dan 

perananya dalam siklus kehidupan di lingkungan.

4 Genetika Mikrobia 3
Mempelajari tentang sistem rekayasa genetika 

dari mikrobia, genom editing dan pengeskploran 
gen mikrobia dan manfaatnya untuk kehidupan.

5 Taksonomi Mikrobia 3
Mempelajari tentang pengelompokan mikrobia 

dan aplikasi bioinformatik.

6 Fisiologi Mikrobia 3

Mempelajari tentang fsiologi suatu mikrobia, 
rekayasa metabolik dalam memproduksi suatu 
senyawa (Ex: asam amino)  dan pemanfaatanya 

bagi kehidupan.

7 Mikrobiologi Agroindustri 3
Mempelajari tentang aplikasi mikroorganisme 

di berbagai bidang industri.

8 Mikrobiologi Tanah 3
Mempelajari kehidupan mikroorganisme yang 

diisolasi dari tanah.

9 Mikrobiologi Air 3
Mempelajari kehidupan mikroorganisme yang 

berada di lingkungan air.



Mikrobiologi46

PTN/PTS/PTK YANG 
MEMBUKA JURUSAN INI

10
Pengantar Teknologi 

Enzim
2

Mempelajari proses produksi enzim dan manfaat 
enzim. 

11
Teknologi Produksi 

Biomasa
2

Mempelajari teknologi fermentasi, dan teknologi 
produksi biomassa mikrobia.

12 Termomikrobiologi 2
Mempelajari jenis-jenis mikroorganisme yang 

mampu hidup dilingkungan ekstrim.

13 Mikrobiologi Pasca Panen 3
Mempelajari aplikasi mikroorganisme dalam 

proses pasca panen, pengolahan pangan yang 
melibatkan mikroorganisme.

14 Keamanan Biologi 2
Mempelajari tentang keamanan, dan keselamatan 

penggunaan mikroorganisme di lingkungan, 
pangan dan keselamatan kerja di laboratorium.

15
Bioremediasi dan 

Biodegradasi
2

Mempelajari tentang proses biodegradasi dan 
bioremediasi limbah di lingkungan mulai dari 

limbah rumah tangga, minyak, dan logam berat. 

16
Bioteknologi tanah dan 

Lingkungan
2

Mempelajari bioteknologi pengelolaan 
mikrorganisme tanah untuk aplikasi di 

lingkungan.

NO NAMA PERGURUAN TINGGI KOTA AKREDITASI

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1
Institut Teknologi 

Bandung
Bandung A 48 834

2
Universitas Gadjah 

Mada
Yogyakarta B 12 177
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1 CRISPR-Cas9 (Dunia)
Sistem/alat rekayasa genom terbarukan yang bisa mengedit genom 
makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai manusia. 

2 Stem Cell (Dunia)

Sel yang bisa membentuk sel khusus lainnya, seperti sel otot, 
sel darah merah, dan sel otak. Belakangan, sel punca pun 
dikembangkan agar dapat menyembuhkan berbagai penyakit 
berbahaya demi kelangsungan hidup pasien.

3 Genomics (Dunia)

Studi tentang seluruh genome dari suatu organisme. Genome 
sendiri adalah keseluruhan informasi bahan genetik atau material 
yang diwariskan dari tetuanya kepada keturunannya yang ada 
pada suatu organism. Dengan adanya sistem genomik tidak perlu 
dilakukan isolasi bakteri dari tempat-tempat ekstrim. 
Kita bisa  memanfaatkan gennya dari library gene bank dan 
mengeskpresikannya kedalam bakteri yang mudah diisolasi, 
sehinggga bisa mengurangi biaya dan waktu.

4 Proteomics (Dunia)
Merupakan kajian secara molekular terhadap keseluruhan protein 
yang dihasilkan dari ekspresi gen di dalam sel, terutama mengenai 
struktur dan fungsinya

5 Probiotics (Indonesia) Tim probiotik UGM menemukan ioalt bakteri asam laktat lokal.

6
Bacillus anthracis I 

(Indonesia)
Pasien Meninggal di RSUP Dr Sardjito, Hasil Lab ada Bacillus 
anthracis

7
Legin dam Mycorrhiza 
sebagai pupuk hayati

Mikroorganisme seperti fungi Mycorrhiza bisa meberikan nutrisi 
alami tanpa adanya pemberian pupuk kimia.

PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG SEDANG HITS DI 
NASIONAL/INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN 
INI DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN

Gb 5 stem cell, sel yang 
bisa membentuk sel 
khusus lainnya, seperti 
sel otot, sel darah merah, 
dan sel otak (sumber 
regenorthopedics.com)
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NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT – NAMA PERGURUAN TINGGI

1
Peneliti Universitas Gadjah Mada berhasil 

mengembangkan bakteri asam laktat strain lokal.

Prof. Dr. Ir. Endang Sutriswati Rahayu, Dr. 
Tyas Utami dan Dr. M. Nur Cahyanto dari 

FTP, dan Dr. Jaka Widada yang merupakan 
ahli mikrobiologi Fakultas Pertanian, serta 

puluhan mahasiswa UGM.

2

Juara pertama  lomba kaya tulis ilmiah nasional 
2nd Annual Biology Exhibition yang dilaksanakan 

pada 26-28 April 2016 di Universitas Negeri 
Medan.

Prautama dan I Komang Adi Widyastama ( 
Mahasiswa mikrobiologi UGM)

3
iriraj International Microbiology, Parasitology and 

Immunology Competition (SIMPIC) 2016
Mahasiswa UGM juara 2

4
Mahasiswa yang mendapatkan 7 beasiswa 

sekaloigus untuk kuliah diluar negeri
Desi Utami, Alumni Mikrobiologi UGM

5 Bioartnergy PERMAHAMI UGM

6 Yogurt berbahan baku kacang tanah Micolass ( mikrobiologi UGM 2012) 

7 Lubricating Oil (Alat untuk remediasi oli) PERMAHAMI UGM

INSPIRASI KARYA MAHASISWA 
TERBAIK DI JURUSAN INI 

gb 6 Desi Utami alumni 
mikrobiologi UGM 
mendapat 7 beasiswa 
(sumber pribadi)
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NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1
Peneliti

Meneliti mikroorganisme di laboratorium baik untuk 
keperluan industri maupun publikasi ilmiah

2 Qualiti Control

Meneliti produk dan proses produksi perusahaan 
untuk memperoleh standar kualitas yang diperlukan. 
Monitoring, uji-tes dan memeriksa semua proses 
produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk.

3 Quality Assurance

Monitoring, uji-tes dan memeriksa semua proses produksi 
yang terlibat dalam produksi suatu produk. Memastikan 
semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen 
dari produk atau layanan yang disediakan oleh 
perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai 
standar yang diberikan oleh perusahaan.

4 R&D (Research and development)
Mengembangkan metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 
keefektifan produk tersebut.

5 Sales Marketing 
Memasarkan peralatan yang berhubungan dengan 
mikrobiologi, peralatan dan bahan baku untuk 
labortaorium

6 Dosen
Menjadi tenaga pengajar di Universitas-universitas 
yang memiliki jurusan berkaitan.

7 Petani
Menjadi petani dengan mengapliaksikan ilmu mikribiologi 
sehingga lebih ramah lingkungan

8 Pengusaha
Mengembangkan produk mikrobiologi seperti produk 
makanan hasil fermentasi ( Pengusaha, yogurt, tempe, 
kecap, pupuk hayati dan enzim ).

PROSPEK KERJA DAN WIRAUSAHA

Gb 7 Bekerja sebagai quality assurance sangat tepat 
bagi jurusan ini (sumber cyblance.com)

gb 8 Event BIOARTNERGY UGM (sumber pribadi)
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NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1
Dinas/

Kementrian

Contohnya Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan, Pusat Penelitian Kopi 
dan Kakao, Pusat Penelitian dan Pengembangan Gula, Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Atom Nasional, dan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, serta sebagai birokrat di pemerintahan antara lain 
di Dinas Pertanian dan Bappeda, LIPI, BPOM, Kementrian.

2 BUMN
PT Biofarma, PT Perkebunan Nusantara XIV,  PT Rajawali Nusantara 
Indonesia, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Asean Aceh Fertilizer, PT Pupuk 
Sriwidjaja, PT Batan Teknologi

3
Perusahaan 

Swasta

PT Great Giant Pineapple, PT BAT, PT Jarum Kudus, PT Gadjah Tunggal, PT 
Kalimantan Prima Coal, PT Cheil Samsung, PT Yuni Food, PT Indomilk, PT 
Indolakto, PT Sari Husada, , PT Bir Bintang, PT Miwon, PT Kecap Bango, PT Air 
Mancur, dan PT Merck

4 Lembaga Sosial
Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan Dan Kesehatan, Walhi, 
Greenpeace.

5 Lainnya

Institut Pertanian Bogor, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, 
Universitas Satya Wacana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran 
Yogyakarta, Sekolah Tinggi Perkebunan Instiper, dan Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

gb 9 Mahasiswa jurusan Mikrobiologi ITB 2014 
(sumber irwantjanulis.files.wordpress.com)
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NO KONSENTRASI/SUB-
KONSENTRASI JUDUL PENELITIAN

1 Pangan

Produksi Bakteriosin oleh Leuconostoc 
mesenteroides SM22 dan Aplikasinya 
sebagai Bahan Pengawet Pangan yang 
Didinginkan

2 Industri

Produksi Enzim Protease (Actinidin) 
Rekombinan pada Khamir 
Saccharomyces cerevisiae dengan 
Teknik Rekayasa Protein

3 Pertanian
Biopestisida Berbahan Aktif Mikroba 
Khitinolitik untuk Pengendalian 
Nematoda Parasit pada Tanaman Kopi

4 Lingkungan 

Cometabolism of Polyaromatic 
Hydrocarbon and Alcene by 
Acinetobacter calcoaceticus var. 
anitratus

5 Lingkungan
Tropical Bioresource Conservation in 
South East Asia and Their Utilization 
for Producing Useful Materials

CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI

Gb 10 menjadi seorang peneliti mirobiologi 
(sumber cl.eps.manchester.ac.uk)
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NO NAMA PROGRAM STUDI 
PASCASARJANA DI BIDANG INI NAMA UNIVERSITAS DALAM/LUAR NEGERI

1 Biotechnology
UGM/ITB/ Hampir semua universitas science di Eropa dan 

Amerika mempunyai jurusan ini

2 Molecular biology
Hampir semua universitas science di Eropa dan Amerika 

mempunyai jurusan ini

3
Enviromental and industrial 

Biotechnology
KTH Sweden/ Wageningen University/Groningen University

4 Food Microbiology
Hampir semua universitas science di Eropa dan Amerika 

mempunyai jurusan ini

PILIHAN MINAT BIDANG 
S2 DAN S3

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1 http://www.faperta.ugm.ac.id/mikrobiologi/
Menjelaskan tentang jurusan 

mikrobiologi pertanian di UGM.

2 http://usm.itb.ac.id/Prodi/104.htm
Menjelaskan tentang jurusan 

mikrobiologi di ITB dan cara mengikuti 
USM ITB.

3
http://www.youthmanual.com/cari-jurusan/

pertanian/mikrobiologi-pertanian
Menjelaskan tentang jurusan 

mikrobiologi pertanian di UGM.

4 http://permahami.faperta.ugm.ac.id/
Menjelsakan tentang kegiatan 

perhimpunan mahasiswa mikrobiologi 
di UGM.

5 http://archaea.sith.itb.ac.id/
Menjelsakan tentang kegiatan 

perhimpunan mahasiswa mikrobiologi 
di ITB.

6 http://www.sith.itb.ac.id/microbiology/en/
Menjelaskan tentang jurusan 

mikrobiologi di ITB.

7
http://www.faperta.ugm.ac.id/mikrobiologi/pages/

leaflet/leaflet_mikro.pdf
Leaflet jurusan mikrobiologi pertanian

SITUS PENUNJANG 
INFORMASI JURUSAN
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NAMA PRODI/
JURUSAN YANG 
MEMILIKI KEMIRIPAN 
ATAU HUBUNGAN 

QUOTES/KATA BIJAK 
DARI TOKOH DI 
BIDANG INI

NO QUOTES NAMA TOKOH

1

“Always trust a microbiologist because they 
have the best chance of predicting when 

the world will end”  
Teddie O. Rahube

2

Everything about microscopic life is terribly 
upsetting. How can things so small be so 

important? 
Isaac Asimo

3
Microorganism will give you anything you 

want if you know how to ask them Kinichiro Sakaguchi

4
Yes, I Know about germs. ButI’ll be honest, 
after I go to the bathroom, I usually just likc 

my hands clean
Louis Pasteur

5

What’s great about bacteria is you have a 
surprise every day waiting for you because 
they’re so fast, they grow overnight. Bonnie 

Bassler 
BonnieBassler 

NO NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI

1 Teknobiologi (UAJY)

2 Bioteknologi (UKDW)

3 Biokimia (IPB)
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Nama Lengkap Ira Rhabbiyatun Syani

Jurusan/Program 
Studi

Mikrobiologi/Mikrobiologi Pertanian

Nama Perguruan 
Tinggi

Universitas Gadjah Mada

Tahun masuk 2012

Status saat ini Alumni (Fresh Graduated)

Indeks Prestasi 
Kumulatif

3,63

Alamat Rumah Asal
Kp. Lemah Duhur, RT/RW 02/04, Ds. Talagajaya, Banjarwangi, Garut, Jawa 
Barat.

No HP 081221477035

No Whatsapp 081221477035

Email irarhabbi@gmail.com

Akun Media Sosial 
teraktif

Line  (id: irasyani), Instagram ( irarsyani), FB : ( Ira Rhabbiyatun Syani)

Web/Blog pribadi https://storywhiteblue.blogspot.co.id/ & http://rhabbiyatun.blogspot.co.id/ 

Nama SMA asal SMA Negeri 1 Garut

Prestasi keren yang 
diraih sejak SMA – 

saat ini

1. Delegasi 100 siswa terbaik  kabupaten Garut untuk kegiatan Asgar Muda
Super Camp

2. Juara 1 Lomba Puisi Pro2 Jogja

3. Wisudawan terbaik Departemen Mikrobiologi wisuda periode Februari
2017 dan lulusan tercepat departemen mikrobiologi angkatan 2012.

BIODATA DIRI
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Pengalaman 
Organisasi (Intra 

dan Ekstra kampus)

1.<Perhimpunan mahasiswa Mikrobiologi (PERMAHAMI) ><Staff ahli 
Departemen keilmuan dan penelitian><2013-2015>

2. <Klinik Agromina Bahari (KAB)> <Kepala Departemen  Keilmuan> <2014-
2015>

3. <Klinik Agromina Bahari> <DFPO> <2015-2016>

4.Keluarga Mahasiswa Garut Yogyakarta ( KEMAGA) <Staff PSDM><2013-
2014>

Publikasi/Karya 
Ilmiah

Optimasi Produksiselulase ekstraseluler dari Paenibacillus cellulositrophicus 
SBT1 dan Paenibacillus sp. SBT8

Aplikasi sistem CRISPR-Cas9 untuk genom editing Bacillus subtilis di beragai 
bidang industri

Hanjeli, tanaman lokal berdaya saing global sebagai upaya subtitusi pangan 
penganti padi

Hallo (Hanjeli Local Flour) Cookies: Pemanfaatan tepung hanjeli (Coix 
lacryma-jobi) sebagai subtitusi tepung terigu dalam  pembuatan biskuit 
bernutrisi tinggi guna pengembangan  ekonomi kreatif di daerah Garut  Jawa 
barat
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MANAJEMEN
HUTAN

PROLOG

Kamu suka alam liar? Suka petualangan? 

Suka udara segar? Penat dengan hiruk pikuk 
perkotaan? 

Suka sama bahan bahan bermotif kayu ? Kalau 
ada gunung pengennya dinaikin? 

FIX! Kamu anak kehutanan banget! Jiwa kehutanan 
dan pecinta alam kamu sudah ada dari muda. Kamu 
cocok kerja di hutan! Fakultas kehutanan 
adalah pilihan yang tepat untuk tipe orang yang 
seperti ini. Di IPB sendiri Jurusan di Fakultas 
Kehutanan ada empat, yaitu Menejemen hutan, 
Hasil hutan, Konservasi sumber daya hutan dan 
ekowisata, serta silvikultur. Umumnya sih jurusan 
kehutanan itu kayak biologi tapi lebih ke 
terapannya.

Banyak yang belum tahu jurusan 
kehutanan membuat mindset sempit dan 
mempertanyakan jurusan ini memiliki masa depan 
kemana ke adepannya. Padahal banyak sekali 
jurusan ini dibutuhkan, baik dulu maupun 
sekarang, dan kedepannya. Saat jaman 
pemerintahan soeharto, jurusan kehutanaan 
sangat menjadi primadona, karena banyaknya APBN 
didapat dari sumber daya alam. Sekarang sendiri 
jurusan kehutanan banyak masuk di berbagai LSM 
nasional maupun internasional, badan kehutanan 

dunia seperti CIFOR, bagian reklamasi di dunia 
pertambangan, perkebunan, maupun perusahaan 
kehutanan sendiri baik swasta maupun negeri.  
Bahkan, kalau kita tahu presiden kita sekarang bapak 
Joko Widodo adalah jebolan fakultas kehutanan.

    Pertama-tama jurusan yang akan saya bahas 
adalah jurusan saya sendiri yaitu manajemen 
hutan yang mana di jurusan ini kita dibuat untuk 
menjelaskan teori dan terampil menerapkan prinsip 
biologi, fiaika, analisis kuantitatif dam kualitatif , 
menejemen, bisnis, ekonomi, sosial, dan kebijakan 
yang diperlukan dalam merencanakan mengorganisir 
, melaksanakan, mengevaluasi, sistem pengurusan, 
dan pengelolaan hutan berbasis ekosistem di seluruh 
fungsi hutan.  

Gb 1 Presiden Jokowi juga alumnus dari fakultas 
kehutanan (Sumber assets.kompas.com)
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Jurusan hasil hutan sendiri 
mempelajari manajemen, dan ekonomi 
serta lingkungan dalam  penyedian bahan 
baku dan proses industri pengolahan dan 
pemanfaatan hasil hutan untuk mampu 
melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan 
yang berkelanjutan. Jurusan ini sama dengan 
jurusan bapak Presiden Joko Widodo. Jurusan 
ini juga sangat cerah masa depannya, karena 
bnyaknya ketergantungaan manusia dengan hutan 
baik secara langsung dan tidak langsung. Hasil 
hutan bukan kayu seperti getah, tanaman 
obat, dan lain-lain. Maupun hasil hutan kayu 
yang mana kayu saat ini dipakai berbagai 
kebutuhan dari interior bangunan, kendaraan, 
tonggak bangunan, maupun yang sedang populer 
berupa biokomposit dan nanopartikel. Gak akan 
deh jurusan ini susah-susah mencari kerja.

   Selanjutnya jurusan departemen konservasi 
sumber daya konservasi sumber daya hutan 
dan ekowisata. Jurusan ini sangat cocok untuk 
anak-anak pecinta kegiatan alam, konservasi, 
satwa liar, dan ekowisata. Dalam jurusan ini kita 
diminta menerapkan prinsip konservasi sumber 
daya hutan, ekowisata dan jasa lingkungan, meliputi 
perlindungan .

Gb 2 jurusan ini mempelajari ilmu ukur tanah dan 
pemetaan wilayah (sumber jasapemetaandansurvei. 
files.wordpress.com)

terhadap proses 
ekologi dan sistem 
penyangga kehidupan, 
belajar juga tentang 
pengawetan keanekaragaman jenis 
dan genetik, serta pemanfaatan 
kehidupan liar beserta ekosistemnya 
secara berkelanjutan untuk meningkatan 
kualitas kehidupan manusia. Lowongan pekerjaan 
untuk jurusan ini sangat berlimpah, salah satu 
yang keren kamu bisa bekerja ke bidang hospitality 
dari jurusan ini. Benar benar untuk para penggila 
travelling.

    Jurusan Silvikultur. Jurusan ini membuat 
kita diharapkan mampu menerapkan ilmu dan 
teknologi silvikultur untuk menjamin fungsi ekologis, 
kesehatan dan produktivitas  ekosistem hutan sesuai 
dengan kebutuhan serta nilai-nilai hutan yang 
diinginkan  secara berkelanjutan. Silvikultur sendiri 
adalah praktek pengendalian proses permudaan 
(penanaman) , pertumbuhan, komposisi, kesehatan, 
dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek 
ekologi dan ekonomi yang diharapkan.  
Silvikultur

Gb 3 Kebakaran Lahan dan Hutan masih menjadi 
problematika di Indonesia (sumber benzano.com)
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berfokus pada  perawatan tegakan hutan untuk 
menjamin produktivitas yang diinginkan. 

Dalam perkuliahannya sendiri, jurusan 
kehutanan tidak lebih mudah dari jurusan teknik, 
karena kita juga belajar kalkulus, statistika, analisis 
biaya, teknik mesin alat alat berat, dan sosial 
ekonominya juga. Kehutanan juga nggak kalah 
seru dengan jurusan perhotelan yang sering jalan-
jalan. Lab kita seimbang, ada di dalam 
ruangan, maupun di luar ruangan. Sehingga 
tidak ada kalanya kita jenuh hanya di dalam 
ruangan, atau hanya diluar ruangan. Setiap 
semester, akan ada studi lapang yang 
membawa kita belajar langsung di tempat 
aslinya. Seperti jurusan saya, manajemen hutan. 
Ada studi lapang ke kampung naga pada 
perkuliahan hutan rakyat. Disini kita 
mempelajari pengelolaan hutan berdasarkan 
kebijakan  kebijakan lokal oleh masyarakat adat. 
Pada mata kuliah pengelolaan ekosistem hutan 
dan daerah aliran sungai kita ada studi lapang ke 
pengelolaan air. Pada mata kuliah hidrologi hutan 
kita akan turun langsung ke sungai dan mngukur 
debit sungai, volum , panjang, serta kedalamannya. 

Dari yang paling dasar, 
kita akan mempelajari 
tanah tempat kikta 
berpijak. Yah! Tanah akan 
membedakan pohon yang 
tumbuh  di atasnya, dan pohon 
akan membedakan satwa yang 
hidup di sekitarnya. Selain itu, kita 
juga akan mempelajari cuaca yang 
mempengaruhi keadaan pohon dan tanah 
di sekitarnya. Kehutanan adalah ilmu holistik 
sains, banyak yang akan di pelajari di jurusan ini, 
sehingga buat teman teman yang merasa ragu 
dengan kehutanan, bukan saatnya lagi. Negara-
negara maju sendiri pasti sangat 
memperhatikan hutannya. Ini membuat peluang 
kerja anak kehutanan terbuka lebar, dengan 
gencarnya isu perubahan iklim. Saatnya untuk 
kita ikut mengambil aksi, dan berkontribusi untuk 
Indonesia tercinta. Dalam bidang lingkungan, salah 
satunya ya ini! Menjadi seorang rimbawan :D .
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MITOS/FAKTA

NO
ASUMSI/PARADIGMA 
MASYARAKAT UMUM 

TENTANG JURUSAN INI
JAWABAN (MITOS/FAKTA) PENJELASAN SINGKAT

1
Sedikitnya lowongan 

pekerjaan untuk 
jurusan kehutanan

Salah. Banyak 
pekerjaan di dunia 
kehutanan, sumber 
daya alam, ataupun 

LSM

Banyak yang salah kaprah dengan 
sedikitnya lowongan untuk anak kehutanan 
membuat jurusan ini relatif sepi peminat, 
padahal potensinya besar. Sehingga 
kesempatan untuk masuk perguruan tinggi 
negeri lebih mudah dibanding jurusan 
populer seperti teknik, dan ekonomi.

2

Sedikitnya kesempatan 
sekolah pasca 

sarjana untuk jurusan 
kehutanan

Salah. Nyatanya 
banyak jurusan 
kehutanan dan 

berbasis lingkungan 
di negera maju untuk 

mahasiswa 
kehutanan.

Negara maju banyak lebih concern dengan 
isu lingkungan dibanding negara 
berkembang. Bahkan tidak saja untuk 
negaranya sendiri, untuk negara 
berkembang juga diperhatikan oleh negara 
maju, dengan membuat berbagai LSM dan 
mengucurkan banyak dana untuk negara 
berkembang.

3

Sedikitnya lowongan 
pekerjaan di 

kementrian/ sebagai 
PNS

Salah besar. Faktanya 
kehutanan punya 

kementrian sendiri 
dari dulu.

Dengan bertambahnya kebutuhan dan 
tuntutan, semakin dibutuhkan banyak 
lulusan kehutanan untuk mengelola 
sumber daya alam yang masih banyak 
dianggurkan di Indonesia yang sangat kaya 
dan luas ini.

4
Susahnya lowongan 

pekerjaan di 
perkotaan?

Salah. Nyatanya 
banyak juga lulusan 

kehutanan yang 
bekerja dibidang lain, 
seperti perbankan.

Dengan banyaknya kebutuhan kerja 
dengan persyaraatan dari berbagai jurusan, 
jurusan kehutanan bisa masuk ke berbagai 
sektor, beberapa yang populer adalah 
perbankan, dan finance.

5
Anak kehutanan sangat 

kompak.

Benar, anak 
kehutanan sangat 

kompak karena 
memiliki korsa

Dengan ospek yang relatif sama dengan 
anak teknik, anak kehutanan memiliki 
ikatan kuat antara satu dengan yang lain, 
sehingga kamu akan banyak menemukan 
keluarga di fakultas kehutanan.

6
Anak kehutanan identik 
dengan sandal gunung

Anak kehutanan 
terkenal pecinta 
lingkungan, dan 

santai. 

Seperti anak gunung lainnya, anak 
kehutanan terkenal tangguh, dan santai. 
Walau santai tapi tetap sopan, dan 
menyayangi lingkungan. 
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NO
ASUMSI/PARADIGMA 
MASYARAKAT UMUM 

TENTANG JURUSAN INI
JAWABAN (MITOS/FAKTA) PENJELASAN SINGKAT

7
Di kehutanan sedikit 

mahasiswinya?

Salah. Di 
kehutanan banyak 

mahasiswinya, 
terutama jurusan 

ekowisata

Dengan populernya jalan-jalan kegunung 
dan tempat-tempat seru lainnya, jurusan 
kehutanan sudah tidak didominasi laki laki 
terus, akan banyak mahasiwi/a kece yang 
pintar akan kamu temuai sebagai teman 
nanti

8
Ikatan alumni 

mahasiwa kehutanan?

Ikatan alumni kita 
sangat bagus, 

bahkan kita ada 
ikatan mahasiwa 

seluruh indonesia

Dengan besarnya ikatan alumni, kamu tidak 
akan takut susah mencari pekerjaan, baik di 
bidang kamu ataupun bidang lainnya.

9
Kerja dikehutanan 
harus dilapangan?

Belum tentu, kamu 
bisa bekerja di bagian 

manajemennya 
bila tidak suka kerja 

lapang

Tidak harus bekerja di lapangan bila 
tidak mau, kamu bisa bekerja di bagian 
perencanaan, pemetaan, ataupun lainnya, 
yang tidak langsung ke lapangan. 

10
Jurusan kehutanan 

tidak pernah ngelab?

Salah. Lab kita malah 
ada dua. Bisa di 

lapangan dan bisa 
lab indoor.

Tidak se mainstream jurusan lainnya, 
jurusan kehutanan memiliki lab indoor dan 
lab outdoor yang membikin hidupmu lebih 
seimbang.

gb 4 Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian 
Bogor (Sumber dwiadityadamayanti.files.wordpress. 
com)

gb 5 Fakultas kehutanan UGM (sumber 
psik.fkt.ugm. ac.id)
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CABANG PEMINATAN/
KONSENTRASI

MATA PELAJARAN SMA YANG 
DOMINAN DI JURUSAN INI

MATA PELAJARAN POKOK MATA PELAJARAN SEKUNDER

Biologi Konservasi, Botani

Manajemen Inventarisasi, Inventarisasi

Sosial Tenurial, sosiologi

Fisika & Matematika Ilmu pengukuran tanah, Hidrologi, Daur

MANAJEMEN
HUTAN

SOSIAL
EKONOMI

KEHUTANAN

HASIL HUTAN
KAYU

PEMETAAN

HASIL HUTAN
KAYU

PERENCANAAN
HUTAN

HIDROLOGI
HUTANPEMANFAATAN

gb 6 ukuran kayu yang 
dipanen (sumber pribadi)
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MATA KULIAH INTI 
YANG DIPELAJARI

NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH 
SKS PENJELASAN SINGKAT

1 Hidrologi Hutan 3
Membahas prespektif sejarah hidrologi dan 
hidrologi hutan serta berkaitan dengan ilmu-
ilmu lainnya berkenaan dengan tata air.

2 Dendrologi 3
Mempelajari jenis-jenis pohon yang ada 
dihutan, dari morfologi, dan fisiologi, serta 
manfaat-manfaatnya bagi manusia.

3 Analisa Kebijakan Kehutanan 2

Membahas konsep pengelolaan kebijakan 
sumber daya hutan yang menjelaskan 
permasalahan dalam pengelolaan hutan, serta 
memahami pilihan kebijakan yang optimal.

4
Pengantar ilmu kehutanan dan 

etika lingkungan
2

Membahas ruang lingkup kehutanan di 
Indonesia, gambaran hutan hutan, kontribusi, 
isu lingkungan, teori dan etika lingkungannya.

5
Ilmu  ukur tanah dan pemetaan 

wilayah
3

Membahas pengetahuan dasar dan praktis 
mengenai pengukuran dan pemetaan, 
khususnya untuk pembukaan wilayah hutan, 
pembuatan peta vegetasi, peta kontur, dan 
peta kegiatan lapangan. 

6
Inventarisasi dan sumber daya 

hutan
3

Membahas pengertian dasar tentang 
inventarisasi sumberdaya hutan, ruang lingkup, 
peranan dasar inventarisasi dan keterkaitannya 
dengan ilmu lain.

7 Kehutanan masyarakat 2

Membahas beragam bentuk interaksi manusia 
dengan beragam tipe hutan kemampuan 
adaptasi maasyarakat adat dengan SDH dan 
pemegang kebijakan.

8 Geomatika dan inderaja jauh 3

Membahas perkembangan dan aplikasi 
teknologi penginderaan jauh dan geomatika 
khusunya di bidang terkait dengan 
penghimpunan data dan penurunan informasi 
yang dibutuhkan pengelola hutan.

9 Biometrika hutan 3

Mata kuliah yang memberi bekal melakukan 
pendekatan analisis kuantitatif dengan metode 
statistika untuk menyelesaikan permasalahan 
lingkungan
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PTN/PTS/PTK YANG 
MEMBUKA JURUSAN INI

10 Pengusahaan hutan 2
Mata kuliah yang mengajari mahasiswanya 
untuk berwirausaha di bidang kehutanan

11 Pemanenan hutan 3
Mata kuliah yang mempelajari sistem, teknik, 
dan tahapan pemanenan dalam pengelolaan 
hutan

12 Pembukaan wilayah hutan 3
Mempelajari teknik-teknik pembukaan wilayah 
hutan, penataan, perencanaan, permodelan, 
parameter, dan alternatifnya. 

13
Pengelolaan ekosistem hutan 

dan DAS
3

Mempelajari ekosistem hutan dalam suatu DAS 
sebagai unit ekosistem 

14 Penilaian hutan 3
Mempelajari berbagai macam manfaat dari 
hutan dari fungsi nyata dan tidak nyata.

15
Analisis biaya pengelolaan 

hutan
3

Mempelajari teknis biaya biaya dalam 
pengelolaan hutan

NO NAMA PERGURUAN TINGGI KOTA

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1 Institut Pertanian Bogor Bogor 30 842

2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 100

3 Institut Teknologi Bandung Bandung -

4 Universitas Hasanudin Makassar 74

5
Universitas Lambung 

Mangkurat
Banjarmasin -

6 Universits Lampung Lampung 45

7 Universitas Mulawarman Samarinda 100 483

8 Universitas Sumatra Utara Medan 96

9 Universitas Tadulako Palu 140 513

10 Universitas Ratulangi Manado 21 72

1.804

-

1.787

-

700

2.486
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1 Perubahan iklim (REDD+)

Perubahan iklim adalah isu yang sangat populer di era 
industri, karena banyaknya kebutuhan manusia, setiap 
produksi brang membutuhkan energi yang besar, dan 

energi yang besar dalam pembuatan barang membuat sisa 
residu yang menipiskan ozon, membuat iklim berubah, yang 

berimbas pada flora dan fauna bumi.

2
Optimalisasi tata kelola dan 

gerakan nasional penyelamatan 
sumber daya alam

Sumber daya alam yang berkurang cepat dan kebutuhan 
yang meningkat pesat membuat pengelolaan harus 

dilakukan dengan baik. Salah satu cara dengan optimalisasi 
pengelolaan sehingga sumber daya alam indonesia dapat di 

manfaatkan dengan sebaik baiknya.

3
Pemberdayaan dan resolusi 

konflik masyarakat adat

Masyarakat adat sering berkonflik dengan perusahaan 
maupun pemerintah, disebabkan belum jelasnya hak 

mereka sehingga kini diatur dan tanah ada pengelolaannya 
dalam undang-undang

4 Kebakaran lahan dan hutan

Dalam lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan 
antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. 

Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada 
satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk 

membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan 
hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih pada kejadian yang 
tidak disengaja dan tak terkendali. Pada prakteknya proses 

pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu 
kebakaran hutan yang banyak membuat kerugian.

5 Bisnis kehutanan dan SVLK
Bisnis kehutanan memiliki pasar yang cukup besar, bukan 

hanya dalam komoditi berupa kayu dan non kayu, tetapi juga 
dalam jasa yang tren saat ini.

PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG SEDANG HITS DI 
NASIONAL/INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN 
INI DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN

Gb 7 Perubahan Iklim 
adalah isu yang sangat 
populer di era industri 
(sumber perspektifofficial.
files.wordpress.com)
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NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT – NAMA PERGURUAN TINGGI

1 “Protect Our Future” editorial cartoon contest FAO Michael Jose Mairing-UGM

2
“KonFIr: Konus Pinus merkusii for Indonesia Particle 
Boar”lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional ‘Young 

Research Competition

A. Aulia Iswari S, Anna Cristine
Mokuna, dan Erich Margarombe

Tikupadang-Universitas Hasanudin

3 Lagu pilkada daerah “Berua Baji”
Ade Aryanti Amaliah-Universitas 

Hasanudin

4 juara 1 karya tulis ilmiah soil festival M. Iskandar IPB

5 M. Iskandar IPB

6

Delegasi indonesia mengikuti dan memaparkan karya 
tulis ilmiah di simposium kehutanan di Sri Lanka

Students exchage program ke Korea (Kangwon National 
University) Rizal hanif IPB

7
Student exchange program ke University of 

Columbia, Canada
Wira nastainul IPB

8 Asia Pasific Regional Meeting In Kyoto University, Japan Rosdiana Safitri IPB

9
Finalis paper competition di asia pacific agriculture 

undergraduate program competition, taiwan
Fikri nuryadin IPB

10
Delegasi indonesia memaparkan hasil karya tulis ilmiah 

di symposium kehutanan internasional , Sri Lanka
Giri Miharja IPB

INSPIRASI KARYA MAHASISWA 
TERBAIK DI JURUSAN INI 

gb 8 Mahasiswa kehutanan IPB (sumber pribadi)
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NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1 Kementrian kehutanan, pertanian, 
pendidikan

Bekerja sebagai PNS sesuai divisi unit yang ditempati

2 Pemetaan perkebunan
Bekerja sebagai perencanaan di suatu perkebunan 

meliput petai penanaman dan pemanenan.

3
Penyediaan bibit tanaman 

kehutanan
Bekerja sebagai penyedia bibit di perusahaan 

kehutanan/pertanian.

4 LSM Internasional
Bekerja di berbagai LSM seperti WWF, CIFOR, wildlife 

conservation society.

5 Wirausaha
Dapat menjadi wirausaha produk kayu maupun produk 
non kayu seperti rotan, minyak wangi, ataupun getah.

6 PBB
Bekerja di bagian lingkungan PBB, deskripsi kerja 

tergantung pada divisi bagiannya.

7 REDD+
Bekerja di REDD+ cabang Indonesia mengatur 

bagaimana agar REDD+ dapat diterapkan di Indonesia.

8 LSM Nasional
Bekerja di Wahana lingkungan hidup dan LSM nasional 

lainnya.

9 Bekerja di bagian Sales
Bekerja di sales perusahaan kehutanan memasarkan 

produk kehutanan

10 Bekerja sebagai konsultan
Bekerja sebagai konsultan kehutanan untuk mengatasi 
masalah lingkungan yang terjadi pada daerah tersebut, 

dan mencarikan solusinya.

PROSPEK KERJA DAN WIRAUSAHA

NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1 Dinas/Kementrian Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan

2 BUMN PT Inhutani, PT Perhutani

3
Perusahaan 

Swasta
PT. BBS, PT. KU,  PT. IHM, PT. WS,  PT. Mega Alam Sentosa, PT. Diera Hutan 

Lestari

4 Lembaga Sosial
Badan lingkungan hidup, Badan restorasi gambut, Kementrian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, Badan Informasi Geospasial

5 Lainnya WWF, CIFOR, FAO



Manajemen Hutan68

NO KONSENTRASI/SUB-
KONSENTRASI JUDUL PENELITIAN

1 Hidrologi
Ragam indeks erositivitas hujan di stasiun hujan camp KM 53 di 

areal kerja PT sari bumi kusuma, Kalimantan Tengah.

2 Perencanaan
Pemetaan perubahan tutupan lahan di PT inhutani II unit malinau 

tahun 2015-2016 menggunakan citra landsat 

3 Pemanfaatan
Pengaruh kebakaran hutan terhadap produktifitas penyadapan 

getah pinus

4 Sosial ekonomi
Manfaat kemitraan perusahaan terhadap pendapatan petani mitra 

di Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1
http://www.un.org/esa/

forests/

Website PBB berisikan hasil kerja 
pbb dan concern pbb dalam bidang 

lingkungan umumnya dan hutan 
khususnya.

2 https://www.fs.fed.us/
Berisikan informasi kehutanan dari 
Departemen Pertanian Amerika 

Serikat

3
http://www.

globalforestwatch.org/

Berisikan informasi hutan yang 
dipantau oleh LSM Internasional 
ini, dan ajakan untuk membantu 

walau dalam donasi.

4 http://www.cifor.org/
Berisikan informasi kehutanan yang 
lebih bersifat saintifik, dan dikemas 
dengan baik, cocok untuk pelajar.

5
http://www.fao.org/

forestry/en/

Berisi informasi kehutanan dari 
divisi FAO PBB. Departemen 

kehutanan FAO membantu mengelola 
kehutanan dengan cara yang 

berkesinambungan.

CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI

SITUS PENUNJANG INFORMASI 
JURUSAN
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NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

6
https://www.forestry.gov.

uk/
Berisikan  informasi komisi kehutanan 

Inggris.

7
https://theforestisreal.

com/
Berisikan berbagai berita tentang 

deforestasi di dunia dan dampaknya. 

8
http://www.worldwildlife.

org/

Berisikan informasi satwa liar yang 
dilindungi dan usaha LSM ini untuk 

melindunginya. LSM WWF sudah 
terkenal dimana-mana, mempunyai 
banyak informasi menarik tentang 

satwa dilindungi.

9 http://www.nwf.org/

Berisikan informasi tentang proyek 
federi LSM satwaliar, kita dapat 

menyumbang dan mengetahui isu 
terkini tentang alam liar. Memberi info 

satwa satwa yang sedang krisis.

10 http://www.menlhk.go.id/

Merupakan website resmi kementrian 
kehutanan dan lingkungan hidup, 

berisikan berbagaii informasi 
terupdate kehutanan, dan peraturan 

kehutanan di Indonesia

PILIHAN MINAT 
BIDANG S2 DAN S3

NO NAMA PROGRAM STUDI PASCASARJANA DI 
BIDANG INI

NAMA UNIVERSITAS DALAM/
LUAR NEGERI

1 Ilmu Pengelolaan Hutan IPB

2
Magister Ilmu dan Teknologi Hasil 

Hutan IPB

3
Manajemen Ekowisata dan Jasa 

Lingkungan
IPB

4 Konservasi Biodiversitas Tropika (KVT) IPB

5 Sivikultur Tropika (SVK) IPB
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NAMA PRODI/JURUSAN YANG 
MEMILIKI KEMIRIPAN ATAU 
HUBUNGAN 

QUOTES/KATA BIJAK DARI 
TOKOH DI BIDANG INI

NO QUOTES NAMA TOKOH

1

Among the scenes which are deeply impressed on my mind, none exceed in 
sublimity the primeval forests undefaced by the hand of man; whether those 

of Brazil, where the powers of Life are predominant, or those of Tierra del 
Fuego, where Death and Decay prevail. Both are temples filled with 

the varied productions of the God of Nature: no one can stand in these 
solitudes unmoved, and not feel that there is more in man than the mere 

breath of his body. 

Charles darwin

2

Any fool can destroy trees. They cannot run away; and if they could, they 
would still be destroyed,—chased and hunted down as long as fun or a dollar 

could be got out of their bark hides, branching horns, or magnificent bole 
backbones. Few that fell trees plant them; nor would planting avail much 

towards getting back anything like the noble primeval forests. During a man’s 
life only saplings can be grown, in the place of the old trees—tens of 

centuries old—that have been destroyed.

 John Muir

3
Each generation of humanity takes the earth as trustees… We ought to 

bequeath to posterity as many forests and orchards as we have exhausted 
and consumed. 

J. Sterling
Morton

NO NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI

1 Kehutanan/Rekayasa hutan

2 Biologi

3 Geodesi

4 Geologi

5 Geofisika

Gb 9 Charles Robert Darwin, adalah seorang naturalis 
dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk 
kontribusinya kepada teori evolusi (Sumber micropia. 
nl).jpg
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BIODATA DIRI

Nama Lengkap Nurul Ikhsan Justicia

Jurusan/Program Studi Manajemen hutan

Nama Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor

Tahun masuk 2011

Status saat ini Alumni

Indeks Prestasi Kumulatif 2.79

Alamat Rumah Asal Banjar Wijaya

No HP 08989060063

No Whatsapp 08989060063

Email nrl.ikhsan13@gmail.com

Akun Media Sosial teraktif Instagram&twitter : @nrlikhsan&@nrlikhsan

Web/Blog pribadi Catatan13.blogspot.com

Nama SMA asal SMAN 7 Tangerang

Prestasi keren yang diraih 
sejak SMA – saat ini

1. Delegasi Asia Pacific Water Summit Chiang
Mai Thailand

2.Finalis National Business Challenge UNY

3.Finalis IPB Business Festival 2015

Pengalaman Organisasi 
(Intra dan Ekstra kampus)

1. <International Forestry Student
Association><Staff HRD><2013>

2.<Uni konserfasi Fauna><Staf 
Herpetofauna><2014>

3.<Indonesia green action forum><Jaringan 
komunikasi><2015>

Publikasi/Karya Ilmiah

1.IDENTIFIKASI KESESUAIN KLASIFIKASI
RUANG TERBUKA HIJAU MENGGUNAKAN
CITRA LANDSAT MULTIWAKTU DENGAN RTRW
KOTA TANGERANG
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PEMULIAAN
TANAMAN

PROLOG

LEBIH DARI BERTANI

Salah satu hal menarik tentang dunia perkuliahan 
adalah saat ditanya di dunia luar tentang apa jurusan 
yang kamu ambil. Dimana pun, terutama di luar 
kampus, di KRL saat berangkat kuliah, di warung saat 
basa-basi dengan karyawan, di bus, dan di tempat 
lainnya, seringkali pertanyaan yang diajukan saat 
berusaha akrab dengan orang lain adalah “kerja 
atau kuliah”, berikutnya, kalau kita menjawab 
“kuliah” akan ditanya jurusan atau asal perguruan 
tinggi. Menurutmu, apa yang orang pikirkan saat 
kita memberi jawaban “pertanian”? Apa balasan 
pertanyaan lagi yang akan mereka ucapkan?

Banyak orang yang memandang rendah jurusan di 
Fakultas Pertanian. Basa-basinya “mau jadi petani?”, 
ya, perlu diketahui, pertanian itu luas. Petani adalah 
profesi yang dikonotasikan dengan kemiskikan. 
Tapi, dari mana kita bisa makan jika bukan dari 
keringat petani? Pertanian tak sekedar menanam, 
memanen, dan menjual. Pertanian itu luas, ilmu yang 
mempelajari tentang pertanaman dan lingkungannya, 
usaha memperbaiki pertanaman yang buruk, 

cara mengolah 
pertanaman yang 

baik, manajemen 
pasca panen, dan 

masih banyak lagi. 
Pertanian bahkan mencakup 

perikanan dan peternakan. 

Salah satu program studi yang ada di Fakultas 
Pertanian adalah Pemuliaan Tanaman. Wait, 
what’s this? Pemuliaan Tanaman, dua kata yang 
asing di telinga. Apa yang terbayangkan saat orang 
mendengar prodi ini? Apa yang terlintas di pikiranmu? 
Kuliahnya ngapain?  Memuja tanaman?

Nah, pernahkan kalian mendengar Golden Rice? 
Tanaman transgenik? Rekayasa genetika? Pemuliaan 
tanaman dalam bahasa Inggris disebut dengan Plant 
Breeding.

Gb 1 Golden Rice adalah salah produk pemuliaan 
tanaman (plant breeding) (sumber grainswest.com)



Pemuliaan Tanaman74

yang akan kamu ikuti terkait prodi ini adalah 
pengamatan kromosom, melakukan persilangan, 
simulasi Hukum Mendel, menghitung hereditas, 
elektroforesis, kultur jaringan, dan lain-lain. Kamu 
juga akan mempelajari statistika, rancangan 
percobaan, genetika kuantitatif, dan molekuler. Mata 
kuliah tersebut sangat penting kamu pahami untuk 
bisa mendalami pemuliaan tanaman dengan baik. 

Istilah-istilah yang akan sering kamu sering baca 
dan dengar saat kuliah di S1 ini seperti Hukum 
Mendel, segregasi, hibrida, selfing, crossing, 
pedigree, metode pemuliaan, plasmid, kromosom, 
hereditas, F1, F2, parental, dan lain-lainnya. Jangan 
berpikir macam-macam dulu. Tak sesulit yang kalian 
bayangkan. Hahaha. Kuliahnya akan terasa senang 
jika kamu memang itu adalah apa yang ingin kamu 
lakukan nanti. So, jika passion kamu adalah peneliti 
dan memajukan kesejahteraan negara melalui 
pertanian, prodi ini cocok untuk kamu. 

Pertanian itu seni, itu yang mendasari Prodi 
Pemuliaan Tanaman. Satu lagi, jika kalian ditanya 
“mau jadi petani?”, jawab saja “petani besar”.

 Secara umum, pemuliaan tanaman itu seni 
dalam mengusahakan tanaman menjadi lebih baik. 
Apa maksudnya? Golden rice adalah salah produk 
pemuliaan tanaman. Dalam bahasa Indonesia 
diartikan “padi emas”. Golden rice merupakan padi 
dengan kandungan pro-vitamin A dan zink yang 
lebih tinggi. Golden rice ini diperoleh dengan upaya 
pemuliaan tanaman melalui rekayasa genetik. Pada 
tahun 2015, Golden rice mendapatkan Patens for 
Humanity Award. Penghargaan tersebut merupakan 
apresiasi atas paten dan izin dalam rangka 
mengembangkan kesehatan global dan standar 
hidup untuk dunia. Di dalam negeri sendiri, sudah 
banyak diupayakan langkah pemuliaan tanaman 
untuk terus mengembangkan pertanian misalnya 
padi tahan wereng, padi amfibi, dan masih banyak 
lagi. 

Kuliahnya ngapain? Di prodi pemuliaan tanaman, 
kamu akan mempelajari berbagai macam hal tentang 
genetika tumbuhan karena sasaran untuk pemuliaan 
tanaman adalah DNA-nya. Perlu memperdalami 
pula molekuler dan budidaya jaringan untuk 
mempermudah kamu dalam pencapaian langkah 
pemuliaan tersebut. Tak sekedar teori, banyak 
praktikum yang harus kamu ikuti agar kamu tahu apa 
yang akan dilakukan nanti setelah lulus. Praktikum 

gb 2 Pemulian tanaman adalah seni dalam 
mengusahakan tanaman menjadi lebih baik (sumber 
erikahidayatii.blogspot.co.id)

gb 3 jurusan ini mempelajari mengenai dasar-dasar 
pemulian tanaman (sumber pribadi)
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MITOS/FAKTA

NO
ASUMSI/PARADIGMA 
MASYARAKAT UMUM 

TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

1 Lulusnya menjadi 
petani.

Fakta
Fakta yang dimaksud adalah lulusan pertanian 
cenderung berkutik pada bidang pertanian, entah itu 
pengusaha atau pun peneliti. 

2
Lulusan pertanian 

kerja di bank.
Fakta

Bank memang memerlukan CS yang berasal dari lulusan 
pertanian. Tapi, untuk jurusan Budidaya Pertanian 
cenderung pada perusahaan benih atau perkebunan. 
Lulusan yang lebih dominan untuk diterima di Bank ada 
S1 Jurusan Agribisnis.

3
Kuliah di pertanian 

lulusnya lama.
Fakta

Kuliah di pertanian lulusnya tergantung pada jurusan 
yang diambil. Untuk jurusan Budidaya Pertanian, karena 
umumnya yang diskripsikan adalah pertanaman yang 
mana harus menanam dulu dan tergantung pada 
kondisi alam, hal ini mengharuskan perhatian ekstra 
selama penelitian. Tak jarang mahasiswa semester akhir 
saat melakukan penelitian mengalami kegagalan karena 
faktor luar. Namun, semua juga kembali pada mahasiswa 
itu sendiri. 

4
Kuliah di pertanian 
dipandang rendah.

Mitos 

Fakultas pertanian merupakan salah satu fakultas yang 
berdiri sejak UGM didirikan. Pertanian juga merupakan 
bidang yang memegang peranan penting dalam 
pemenuhan negara yang swasembada. Jadi, patut 
berbangga kuliah di Fakultas Pertanian. 

5

Lulusan S1 Pemuliaan 
Tanaman tanggung 
bila tidak lanjut S2 

dan atau S3.

Mitos

Sebenarnya, ilmu yang didapatkan di strata sarjana 
untuk pemuliaan tanaman memang kurang. Ilmu 
praktek sangat diperlukan karena peneliti memang perlu 
banyak latihan. Tergantung pada tujuan anda dari awal 
memilih konsentrasi pemuliaan tanaman. Lulusan S1 
pemuliaan tanaman bisa bekerja di perusahaan benih 
dan tidak sedikit perusahaan tersebut mengusahakan 
pendidikan lanjut bagi lulusan S1 tersebut. Namun, bila 
anda sudah merasa memperoleh ilmu yang cukup, anda 
bisa melanjutkan dengan berwirausaha.
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CABANG PEMINATAN/
KONSENTRASI

MATA PELAJARAN SMA YANG 
DOMINAN DI JURUSAN INI

MATA PELAJARAN POKOK MATA PELAJARAN SEKUNDER

Biologi Kimia

JURUSAN 
BUDIDAYA 

AGRONOMI PEMULIAAN
TANAMAN

TEKNOLOGI
BENIH

HORTIKULTURA

gb 4 mahasiswa jurusan 
pemulian tanaman UGM 
(sumber pribadi)
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MATA KULIAH INTI YANG DIPELAJARI

NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH 
SKS PENJELASAN SINGKAT

1 Dasar-dasar genetika 2/1

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar genetika 
makhluk hidup, terutama tumbuhan. Salah satunya 
adalah Hukum Mendell. Di mata kuliah ini dijelaskan 
pula teori tentang kromosom, DNA, RNA, dan teori 
tentang genetik lainnya. 

2
Dasar-dasar pemuliaan 

tanaman
2/1

Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar pemuliaan 
tanaman. Misalnya, rekayasa genetik, hasil rekayasa 
genetik, budidaya jaringan, metode pemuliaan 
tanaman, ekstraksi DNA, dan lain-lain.

3 Rancangan percobaan 2/1
Rancangan percobaan menjelaskan tentang 
rancangan 

4 Statistika 2/1

Statistika merupakan materi dasar yang harus 
kamu pahami untuk memperdalam materi 
rancangan percobaan. Berisi tentang hal-hal berbau 
matematika seperti peluang, irisan, dan lainnya. 

5 Genetika molekuler 2
Genetika molekuler adalah materi dasar yang 
mempelajari tanaman tingkat molekuler. Seperti 
basa nitrogen, sequencing, genome editing, dsb.

6 Genetika kuantitatif 3

Dapat dikatakan gabungan antara racangan 
percobaan dan genetika molekuler. Materi yang 
disampaikan dosen berupa angka dan beberapa 
aplikasinya. Berupa materi seleksi, prediksi varians 
aditif, breeding value, gene maping, dsb.

gb 5 Di Jakarta, produk pertanian organik semakin 
diminati masyarakat (sumber sipendik.com)
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PTN/PTS/PTK YANG MEMBUKA 
JURUSAN INI

7 Budidaya jaringan 2/1

Mata kuliah ini menjelaskan langkah-langkah dalam 
melakukan budidaya tanaman dengan bantuan 
jaringan tanaman dengan kata lain upaya dalam 
memperbanyak tanaman melalui organ jaringan 
tanaman.

8 Dasar-dasar agronomi 2/1

Dasar-dasar agronomi merupakan materi semester 
ketiga yang mempelajari tentang dasar agronomi 
bahwa pertanaman itu dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal serta manajemen.

9 Dasar-dasar ekologi 2/1
Mata kuliah ini mempelajari tentang pertanaman 
dan efek lingkungan terhadap pertanaman tersebut. 

10 Pengendalian hayati

Pengendalian hayati merupakan mata kuliah 
yang berisikan tentang macam-macam langkah 
pengendalian hayati melalui upaya pemuliaan 
tanaman.

NO NAMA PERGURUAN 
TINGGI KOTA

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1 UGM Yogyakarta

2 IPB Bogor

gb 6 Fakultas pertanian IPB (sumber wisatasekolah. 
com)

30

54

575

1.333
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1
Swasembada 

pangan

Isu terkait meningkatnya permintaan produk pertanian seperi beras, jagung, 
kedelai, dan komoditas lainnya semakin gencar lantaran produk dalam 
negeri kurang mampu memenuhi permintaan dalam negeri. Pemerintah 
harus mengimpor komoditas yang dibutuhkan tersebut dari luar negeri. 
Pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam bidang pertanian seharusnya bisa 
dilakukan karena Indonesia menyandang predikat negara agraris. Upaya yang 
dilakukan masih mengalami banyak pertimbangan, terutama dalam bidang 
genetik. Sebut saja dengan produk transgenik, produk rekayasa genetika 
demi memeuni kebutuhan manusia. Sudah banyak produk transgenik yang 
dihasilkan di luar negeri, bahkan sudah disebar secara luas. Isu swasembada 
pangan bisa dilakukan dalam beberapa cara seperti perluasan lahan yang 
ditanami komoditas yang diinginkan dan cara lain seperti mengupayakan 
tanaman berproduktivitas tinggi melalui rekayasa genetik.

2

Pemerintah 
tidak bisa 

menargetkan 
produk 

pertanian 
karena 

sempitnya 
lahan

Semakin sempitnya lahan yang dapat diupayakan untuk pertanian 
menyebabkan pemerintah tidak bisa mematok target pertanian. Meningkatnya 
jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnyha lahan yang 
digunakan untuk pemukiman dan pengembangan daerah perkotaan. Hal 
ini berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam usaha memenuhi 
kebutuhan komoditas pertanian terutama padi. Upaya yang dapat diusahakan 
selain penggunaan lahan secara optimal adalah melalui upaya penggunaan 
benih berproduksi tinggi dari usaha pemuliaan tanaman.

3

Permintaan 
produk 

pertanian 
organik 
semakin 

meningkat

Di Jakarta, produk pertanian organik semakin diminati masyarakat. Produk 
pertanian organik merupakan produk pertanian yang dihasilkan dari 
sistem pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia. Produk pertanian 
menghasilkan gizi dan protein yang baik sehingga meningkatkan kesehatan 
masyarakat. Sistem pertanian secara organik mengurangi berbagai bentuk 
polusi. Dalam usaha meningkatkan gizi tersebut, melalui rekayasa genetik, 
sudah digencarkan beberapa komoditas yang dimodifikasi sehingga memiliki 
nilai gizi yang lebih tinggi. Upaya tersebut terus dikembangkan sehingga 
masyarakat dapat lebih bisa merasakan manfaatnya. 

PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG SEDANG HITS DI 
NASIONAL/INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN 
INI DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN
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NO KONSENTRASI/SUB-
KONSENTRASI JUDUL PENELITIAN

1 Pemuliaan Tanaman
Pola Segregasi Karakter Kualitatif dan Kuantitatif Tanaman Cabai 

Hias Generasi F2 Royal Black x Peter Pepper

2 Pemuliaan Tanaman
Pengujian Beberapa Varietas Tebu (Saccharum officinarum L.) 

terhadap Cekaman Kekeringan

3 Pemuliaan Tanaman Karakterisasi 20 Genotipe Bawang Merah (Allium cepa L.).

4 Pemuliaan Tanaman
Analisis Keragaman Katakteristik Stomata pada Empat Tingkat 

Ketahanan Kakao  (Theobroma cacao L.) terhadap Penyakit Vascular 
Dieback (VSD)

5 Pemuliaan Tanaman
Seleksi Berbantuan Penanda Kombinasi Empat Gen Ketahanan 

Penyakit Hawar Daun Bakteri pada Tanaman Padi (Oryza sativa L.) 
generasi BC2F1 “Ciherang”

CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI

NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1
Breeder/ Scientist

Pemulia tanaman, peneliti yang melakukan kegiatan pemuliaan 
tanaman. Penggagas ide.

2 Breeder Assistant
Asisten pemulia tanaman, membantu Breeder baik di lapangan 
maupun di laboratorium.

3
Wirausaha dalam 
Budidaya jaringan

Lulusan pemuliaan tanaman bisa bekerja di bidang budidaya jaringan. 
Beberapa tanaman hanya bisa diusahakan penyebarannya melalui 
budidaya jaringan seperti anggrek sehingga pasar sudah jelas dan 
berpeluang. 

NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1 Dinas/Kementrian Dinas Pertanian/ Kementerian Pertanian

2 BUMN Sang Hyang Sri, Bulog, PTPN, RNI, Bank, BATAN, 

3
Perusahaan 

Swasta
PT. East West Seed Indonesia, PT. Pioneer, BISI, Great Giant Pineapple, Sinar 

Mas Tbk., Perusahaan Benih, Perkebunan Kelapa Sawit

PROSPEK KERJA DAN 
WIRAUSAHA



81Pemuliaan Tanaman

PILIHAN MINAT BIDANG 
S2 DAN S3

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1
http://www.faperta.ugm.ac.id/buper/prodi/

pemuliaan/
Penjelasan tentang materi yang dipelajari 

dan prospek kerja

2
http://www.ipb.ac.id/faculty/index/faculty-

agriculture
Penjelasan tentang materi yang dipelajari 

dan prospek kerja

3
https://nifa.usda.gov/program/plant-breeding-

genetics-genomics-programs
Informasi umum tentang program-
program pemuliaan tanaman di US

4 https://jurnal.ugm.ac.id/jbp
Berisi jurnal penelitian dari fakultas 

pertanian UGM

NO NAMA PROGRAM STUDI PASCASARJANA 
DI BIDANG INI NAMA UNIVERSITAS DALAM/LUAR NEGERI

1 Pemuliaan Tanaman UGM, Yogyakarta

2
Pemuliaan dan Bioteknologi 

Tanaman
IPB, Bogor

3
Plant Breeding and Genetic 

Resources
Wageningen University, 

Netherland

4
Plant Breeding, Genetics and 

Biotechnology 
Michigan State University, US

SITUS PENUNJANG 
INFORMASI JURUSAN

gb 7 menjadi seorang 
breeder atau pemulia 
tanaman (sumber 
mediaindonesia.com)
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NO QUOTES NAMA TOKOH

1
Only time and money stand between us and knowing the 

composition of every gene in the human genome. Francis Crick

2
I am convinced that it will not be long before the whole world 

acknowledges the results of my work. Gregor Mendel

3
Today, the theory of evolution is an accepted fact for everyone but 

a fundamentalist minority, whose objections are based not on 
reasoning but on doctrinaire adherence to religious principles.

James D. Watson

4 Some things are better done than described. Thomas Hunt Morgan 

5

This constitution we designate by the word genotype. The word is 
entirely independent of any hypothesis; it is fact, not hypothesis 

that different zygotes arising by fertilization can thereby have 
different qualities, that, even under quite similar conditions of life, 

phenotypically diverse individuals can develop.

Wilhelm Johannsen 

QUOTES/KATA BIJAK DARI TOKOH 
DI BIDANG INI

NAMA PRODI/JURUSAN YANG MEMILIKI 
KEMIRIPAN ATAU HUBUNGAN 

NO NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI

1
Agronomi dan Hortikultura/ Pemuliaan 
Tanaman Terapan (IPB)>>konsentrasi

Gb 9 Gregor Johann Mendel adalah ilmuwan dan 
biarawan yang dianggap sebagai bapak ilmu genetika. 
(sumber thefamouspeople.com)

gb 8 semangka kotak salah satu proses dari 
pemuliaan tanaman (sumber j-cul.com)
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REKAYASA
HAYATI

PROLOG

“Indonesia merupakan negara yang memiliki 
keanekaragaman hayati sangat tinggi”.

Tentu kalimat itu tidak asing kita dengar yang 
diperuntukkan untuk memulai sebuah latar belakang 
terutama dalam hal biodiversitas di Indonesia. 
Kalimat tersebut sangat mendasari pendirian 
program studi rekayasa hayati di Institut Teknologi 
Bandung. Ketika itu juga dua keilmuan dileburkan 
menjadi satu untuk menyempurnakan tujuan mulia 
dari institusi ITB bagi Indonesia dalam hal hayati 
yaitu ilmu teknik (engineering) sebesar 60% dan 
hayati (science) sebesar 40%. Rekayasa hayati 
memiliki nama yang keren, sebutlahbioengineering. 
Penamaan itu disingkat dari dua kata sesuai dua 
keilmuan utama yaitubiological engineering dimana 
segala perhitungan fisis maupun kimiawi diterapkan 
di dalam tubuh makhluk hidup sendiri.

Pada program studi rekayasa hayati akan sangat 
familiar dengan makhluk yang disebut sebagai 
biomassa. Kamm et al. (2006) mendi inisikan 
biomassa sebagai“any organic matter that is available 
on a renewable basis, including dedicated energy 
crops and trees, agricultural food and feed crop 
residues, aquatic plants, wood and wood residues, 

Gambar 1. Irisian di dalam Keilmuan bidag Rekayasa 
Hayati (sith.itb.ac.id)

animal wastes and other waste materials”. Ya artinya 
biomassa ini lah yang disebut-sebut sebagai makhluk 
hidup atau agen hayati yang secara keseluruhan 
berperan sebagai agen biokonversi. Mengapa seperti 
itu dikarenakan basis dari program studi ini adalah 
perindustrian untuk menciptakan produk berbasis 
biologis sehingga biomassa inilah yang disebut 

sebagai pabrik sesungguhnya dalam mensintesa 
produk. Badan atau tubuh makhluk hidup ini 
(khususnya tumbuhan dan mikroba termasuk 
yeast) memiliki nilai yang sangat berarti bagi civitas 
akademisi di program studi ini. Merekalah yang mem-
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produce bioproduk dari dalam tubuh mereka sendiri 
baik metabolit sekunder, senyawa aktif, enzim dan 
sebagainya. Bioproduk tersebut dapat langsung 
digunakan juga dapatdiproses lagi untuk menjadi 
bahan siap pakai.

Terdapat 4 kajian utama bagaimana mahasiswa 
rekayasa hayati ini memperlakukan biomassa agar 
dapat memproduksi bioproduk yang diinginkan dari 
segi perolehan (yield; y), produktivitas (productivity; 
p), biaya (cost; c), dan kualitas (quality; q). Sebutlah 
keempatnya YPCQ, yang akan selalu diingat oleh 
sarjana yang bergelut di rekayasa hayati sehingga 
kemampuan ini akan berguna baik bagi pelaku 
bioindustri mengenai produk yang mereka hasilkan. 
YPCQ ini akanberubah dan wajib diketahui seberapa 
mempengaruhi terhada keuntungan yang didapat 
yakni melalui pengaruh-pengaruh eksternal 
sepertiintensitas dan jenis cahaya, senyawa tertentu, 
katalis, hormon, makhluk hidup lain, dan ribuan 
faktor yang dapat mempengaruhi jalur metabolisme 
sang biomassa, bukan pengaruh internal (rekayasa 
genetik misalnya). Metabolisme inilah yang menjadi 
pusat proses dari pabrik sesungguhnya yakni akan 
disebut sebagai biokonversi. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Dari gambar 2 singkatnya bagaimana seorang 
rekayasawan hayati dapat memproduksi 
sinamaldehid dengan baik dari kajian YPCQ melalui 
reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel kayu manis 
(Cinnamomum sp.) Tentu akan banyak melewati 
senyawa intermediet dan di konversi melalui 
biokatalis atau enzim sehingga harus dicari apa 
yang mempengaruhi laju konversi enzim tersebut. 
Misalnya enzim CCR atau Cinnamoyl-Coa reductase 
untuk merubah sinaomoil-KoA menjadi sinamaldehid. 
Tentunya ada yang mempengaruhi kerja enzim ini 
yaitu temperaur dan pH serta faktor lan untuk 
mempercepat produksi sinamaldehid. Tetapi ada 
hal yang tidak boleh dilupakan yaitu memastikan 

Gambar 2. Jalur biosintesis sinamaldehid (Bang et al., 
2016)

ketersediaan bahan untuk proses konversi yaitu 
sinamoil-KoA dan senyawa-senyawa selanjutnya. Hal 
ini selain akan mencegah proses produksi selesai 
(yang berarti laju output lebih besar dari laju input) 
juga akan membuat proses lebih stabil atau tunak.

Lebih singkatnya perlu mengetahui senyawa apa 
sih yang ingin kita dapatkan dari biomassa dan perlu 
diketahui karakternya. Dalam contoh diatas senyawa 
sinamaldehid merupakan senyawa yang memiliki nilai 
menguntungkan bagi perlaku bioindustri fitokimia 
karena memiliki aktivitas antimmikroba, antifungal, 
dan antinematisida. Tentu senyawa ini juga akan 
sangat berharga bagi si tanaman yaitu kayu manis 
dalam menjaga tubuhnya dari serangan. Nah kata 
kuncinya adalah serangan, tentu secra logis apabila 
tanaman semakin terancam otomatis akan mengalami 
peningkatan penjagaan dalam hal ini sinamaldehid 

logisnya harus diperbanyak melalui persinyalan antar 
sel. Dengan begitu secara ringkas kita akan dapat 
menyimpulkan dengan kondisi terancamlah tanaman 
kayu manis seara natural akan memproduksi lebih 
banyak sinamaldehid. Tetapi pemberian ancaman ini 
juga harus diperhitungkan untuk kondisi tanaman 
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sendiri. Karena biasanya untuk memproduksi lebih 
sesuatu harus ada sesuatu yang dihilangkan yaitu 
dengan menggeser laju produksi senyawa lain agar 
sebagian besar terfokus pada senyawa yang akan 
dihasilkan, kondisi seperti inilah kondisi darurat bagi 
tanaman.

Tadi sudah mengenai biomassa dan biokonversi, 
sekarang kita lanjut mengenai bioproduk. Bioproduk 
adalah segala sesuatu yang diproduksi 
biomassa atau makhluk hidup melalui 
proses metabolisme makhluk hidup 
itu sendiri. Bioproduk yang dimaksud 
selalu bernilai ekonomis. Intinya terdapat 
3 kata kerja yang akan ditemui di dalam 
program studi rekayasa hayati yaitu analisis, 
desain, dan sintesis. Tidak hanya itu di dalam 
rekayasa hayati akan dipelajari teknik berbisinis 
mulai dari Keuangan hingga praktik membuat 
bioproduk dan melakukan pitching layaknya 
pengajuan ide ke investor. Untuk itu 
indonesia sangat membutuhkan 
dan masih butuh banyak penerus 
rekayasawan hayati (bioengeineers) 
untuk mengembangkan dan 
meningkatkan potensi biomassa yakni 
SDH (sumber daya hayati) di negeri 
tercinta ini - dan bisa jadi itu kamu.

Referensi:

Bang, HB., Lee, YH., Kim, SC., Sung, CK., 
& Jeong KJ. (2016). Metabolic Engineering 
of Escherichia coli for the production of 
cinnamaldehyde.

B. Kamm, M. Kamm, P.R. Gruber, S.
Kromus, Biorefinery systems – An overview. 
In Biorefineries, Industrial Processes and 
Products: Status Quo and Future Directions 
Volume 1, B. Kamm, P.R. Gruber, M. Kamm, 
Eds. Wiley-VCH: Weinheim, 2006.
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MITOS/FAKTA

NO
ASUMSI/PARADIGMA 
MASYARAKAT UMUM 

TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

1 Seperti jurusan 
bioteknologi

Mitos

Hal ini dikarenakan fokus dari program studi 
rekayasa hayati adalah menghasilkan bioproduk yang 
dipengaruhi faktor eksternal bukan internal (genetik). 
Meski demikian faktor eksternal akan memberikan 
dampak langsung bagi jalur metabolisme yang akan 
menghasilkan bioproduk. 

2
Teknik kimia versi 

biologi
Fakta

Dari mata kuliah ada yang saling beririsan antara 
program studi rekayasa hayati dengan teknik kimia. 
Tetapi hal yang paling utama bahwsanya inti dari teknik 
ini adalah merekayasa pabrik biologis yaitu biomassa 
melalui berbagai faktor eksternal.

3
Sama seperti 

pertanian
Mitos

Mendengar kata hayati, masyarakat bukan langsung 
menjurus ke bidang biologi atau mikrobiologi tetapi ke 
pertanian. Mengingat memang program studi rekayasa 
hayati mengoatak atik biomassa dari tingkat sel hingga 
individu sedangkan pertanian dari tingkat individu 
ke atas. Bioproduk yang dihasilkan pun memang dari 
tanaman (selain dari mikroba dan yeast) sehingga akan 
memperkuat paradigma masyarakat bahawa program 
studi ini mirip seperti pertanian.

4 Ambitioner Fakta

Hawa hangat dijurusan ini sangat tinggi dalam konteks 
nilai dan persaingan di dalam kelas. Mengingat program 
studi rekayasa hayati adalah program studi yang 
mayoritas praktikum ada di lab dibandingkan dua 
program lain di SITH-Rekayasa (rekayasa pertanian dan 
rekayasa kehutanan). Sehingga dari segi proporsional 
memang peluang untuk dapat masuk program ini 
sangat kecil 1/3 (dengan jumlah anak 40 dari sekitar 
150) sehingga cocok untuk kamu yang memiliki daya
saing tinggi.

5

Sama dengan 
program studi 

Bioengineering di 
luar negeri

Mitos

Sama sekali salah dikarenakan konsep dari program 
studi ini adalah meningkatkan efisiensi fungsi dan 
manfaat biosistem untuk bioindustri. Sedangkan di luar 
negeri program studi dengan nama yang sama dengan 
versi bahasa inggris (Bioengineering) memiliki basis 
medis yaitu penerapan teknik pada makhluk hidup tidak 
hanya tanaman tetapi hewan hingga manusia sehingga 
menunjang kesehatan yang diimpikan oleh setiap umat 
manusia
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NO
ASUMSI/PARADIGMA 
MASYARAKAT UMUM 

TENTANG JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

6
Mirip-mirip teknologi 

bioproses
Mitos

Dikarenakan teknologi bioproses lebih memfokuskan 
pada proses hilir (downstream process) untuk 
mendapatkan sesuatu dari atau menggunakan 
biomassa bukan memainkan peranan biomassa. 
Tambahan lagi bahwasanya teknologi biopreses 
adalah  ilmu yang menggabungkan teknik kimia dengan 
bioproses. Sehingga sarjana rekayasa hayati memiliki 
kematangan konsep biosintesis (proses hulu) dan 
konsep perolehan (proses hilir).

7

Bioengineering 
= Biological 
engineering 

OR Biomedical 
engineering

Fakta

Ini memang fakta sehingga membuat kebingungan 
calon mahasiswa yang tertarik denganprogram studi 
rekayasa hayati. Terdapat penggunaan dua terminology 
bioengineering. Satu merujuk kepada rekayasa hayati 
(biological engineering) atau non-medis and yang satu 
merujuk kepada biomedis (biomedical engineering). 
Secara keduanya memang benar karena menerapkan 
konsep biologis dan tekniknya kecuali biomedis ada 
penambahan medis. Untuk biological engineering 
sendiri di luar negeri sangat berbeda dengan yang ada 
di Indonesia. Di luar negeri selain menerapkan agen 
hayati sebagai pusat biokonversi juga memiliki fokus 
pada pengembangan jaringan dan organ artifiisal 
untuk kesehatan. Selain itu juga pembuatan instrumen 
baik medis (sistem imaging) maupun bukan yang 
memperudah aktivitas umat manusia. Sedangkan di 
ITB berfokus pada 6F untuk tumbuhan, mikroba dan 
yeast yaitu (food& functional food, feed, fuel, fiber, fine 
chemicals, dan fertilizer. 

MATA PELAJARAN SMA 
YANG DOMINAN DI 
JURUSAN INI

MATA PELAJARAN POKOK MATA PELAJARAN 
SEKUNDER

Kimia Fisika

Biologi Matematika
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NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH 
SKS PENJELASAN SINGKAT

1 Pengantar Rekayasa Hayati 2
Pengenalan pada perhitungan rekayasa hayati. 
Dasar dari asas konservasi. Teknologi dalam 
perekayasaan berbasis sistem hayati. 

2 Termodinamika sistem hayati 3
Hakikat transformasi energi (termodinamik) 
saat diterapkan pada organisme hidup  

3 Unit Operasi Sistem Hayati 3

proses pemindahan aliran fluida, penerapan 
perpindahan panas dan perpindahan massa 
pada organisme dan sistem serta cara 
merancang proses dan produk 

4 Biologi Sel dasar 2
Teori sel, kimia sel dan biosintesis, aktivitas 
metabolisme, materi genetik, reproduksi, 
interaksi, komunikasi, respon, dan terapannya

5
Bioteknologi tumbuhan dalam 

bioindustri
3

prinsip dan aplikasi teknik kultur in vitro , 
rekayasa genetika tumbuhan untuk pemuliaan 
tanaman; riset, aplikasi komersial , dan 
tantangan 

6 Biologi Tumbuhan 4 (1)
Stuktur dan fungsi, pertumbuhan dan 
perkembangan, molekuler tumbuhan dan 
aplikasinya   

MATA KULIAH INTI 
YANG DIPELAJARI

CABANG PEMINATAN/
KONSENTRASI

REKAYASA
HAYATI

SAINS DAN
BIOTEKNOLOGI 

TUMBUHAN

AGROTEKNOLOGI
DAN TEKNOLOGI

BIOPRODUK
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NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH 
SKS PENJELASAN SINGKAT

7
Pendekatan kuantitatif Fisiologi 

Tumbuhan
3

proses fisiologis yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan produktivitas dengan 
pendekatan kuantitatif 

8
Praktikum Laboratorium 

Rekayasa Hayati I
2

Prinsip teknik kultur biomassa tumbuhan 
dalam sistem tertutup dan terbuka yang 
terkontrol untuk produksi metabolit tertentu, 
prinsip kinetika tumbuh dan perolehan 
biomasa, dan prinsip analisis metabolit dari 
biomassa tumbuhan dengan HPLC 

9
Praktikum Laboratorium 

Rekayasa Hayati II
2

Pengukuran sifat fisik, kinetika reaksi enzimatik, 
sistem dinamik, peristiwa perpindahan 
dalam sistem hayati, unit operasi filtrasi, dan 
pemisahan bioproduk 

10
Neraca Massa dan Energi 

Rekayasa Hayati
3

Pengantar prinsip-prinsip hukum kekekalan 
massa dan energi; Pengembangan pendekatan 
sistematik dalam penerapan prinsip kekekalan 
untuk perhitungan neraca massa dan energi di 
dalam perancangan dan analisis proses-proses 
fisik, kimia dan biologis. 

11
Pemodelan Dinamik Rekayasa 

Hayati
3

Prinsip pemodelan dinamik; Simulasi; 
Membangun model dinamik; Metode numerik; 
Persamaan diferensial biasa; Persamaan 
diferensial parsial; Nilai awal; Nilai batas; 
Komputasi dinamika fluida; Rejim operasi

12
Peristiwa perpindahan sistem 

hayati
3

Hukum-hukum dasar perpindahan momentum, 
energi, dan massa dalam sistem hayati dan 
rekayasa hayati. 

13 Perancangan bioreaktor 3

Kinetika enzim, enzim terimmobilasi dan 
bioreaktor katalis enzim. Bioreaktor idea; 
Peristiwa perpindahan dalam sistem bioproses:  
daya untuk pengadukan; Bioreaktor sel; Sistem 
sel terimobilisasi. Perancangan bioreaktor. 

14
Prinsip-prinsip Pemisahan 

Bioproduk
3

Prinsip dasar, perangkat industri, penerapan 
komersial, penelitian dan pengembangan 
teknik pemisahan 

15
Perancangan Produk Proses 

Sistem Hayati
3

Prinsip-prinsip pengetahuan dan heuristic 
dalam merancang dan merekayasa produk 
dan proses hayati secara sistematik: sintesa, 
analisis dan evaluasi. 
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PTN/PTS/PTK YANG 
MEMBUKA JURUSAN INI

PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG SEDANG HITS DI 
NASIONAL/INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN 
INI DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN

NO NAMA PERGURUAN 
TINGGI KOTA

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1
Institut 

Teknologi 
Bandung

Bandung 
dan 

Jatinangor
48

NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1

Energi 
baru 

terbarukan 
(EBT)

Indonesia dan tentu setiap negara membutuhan sumber energi untuk setiap 
aktivitas ekonomi dan berbagai sendi kehidupan. Faktanya pada tahun 2014 
Indonesia membutuhkan minyak sebesar 1,4 juta barel/hari sedangkan kapasitas 
maksimal per harinya hanya 700.000 barel yang akan menghasilkan 500.000 
barel minyak siap olah. Dari fakta demikian pada tahun itu Indonesia masih 
membutuhkan 200.000 barel minyak per harinya dengan mengimpor minyak dari 
negara lain. 
Dari sana program studi rekayasa hayati dapat memenuhi kekurangan energi 
dengan menggunakan energi baru terbarukan yang saat ini masih dalam 
jumlah kecil digunakan (kurang dari 15,9%). Dari program studi ini akan dapat 
memanfaatkan keseluruhan material untuk menjadi berbagai produk dengan 
menggunaka usaha yang kecil, konsep ini dikenal sebagai konsep biorefinery kilang 
biologi). Contoh EBT yang dapat diperankan oleh sarjana ini adalah biofuel yang 
dapat dikonversikan menjadi biodiesel, bioethanol, biokerosin, biobutanol, dan 
biogas. Spesies yang memungkinkan adalah Jatropha curcasL.dan Sterculia foetida 
L.. 

(Kajian Keilmuan Himpunan Mahasiswa Rekayasa Hayati, 2016)

834
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

2

Penyakit 
makhluk 
hidup: 

Foodborne 
illnessdan 

kanker

Selama beberapa tahun terjadi peningkatan drastis penyakit yang tersebar di 
dunia yaitu penyakit yang bersumber dari makanan (foodborne illness) (Mead et 
al., 1999). Kasus seperti ini disebabkan oleh mikroba jahat yang dapat menyerang 
sistem imun dan kerja tubuh makhluk hidup lain sehingga dibutuhkanlah senyawa 
semacam antibacterial, bioaktif, antifungal dan semacamnya. Hal ini akan 
dapat diperoleh dari makhluk hidup lain seperti Pennicilium sp., Cinnamomum 
sp.,Camellia sinensis dll.
Diprediksi dari WHO dan UICC (pengendalian kanker internasional) bahwa pada 
tahun 2030 akan terjadi peningkatan lonjakan penderita kanker sebesar 300% 
daan 70%-nya berada di negara berkembang seperti Inonesia.Kemudian ada 
kanker yang merupakan aktivitas sel berlebih dalam mereplikasi dirinya sehingga 
akan mengganggu organ itu sendiri dan organ lain dalam tubuh.
Myrmecodia pendands, Artemisia annua, Scurulla atropurpureea, Typhonium 
flagelliformedll.

(Mead, P. S.; Slutsker, L.; Dietz, V.; McCaig, L. F.; Bresee, J. S.; Shapiro, C.; Griffin, P. M.; 
Tauxe, R. V. Food-related illness and death in the United States. Emerging Infect. 
Dis. 1999, 5,607-625.)

3
Subtituen 
pemanis

Data menunjukkan terdapat 382 juta penderita diabetes mellitus di Indonesia 
berdasarkan World Diabetes Foundation selama 2 tahun yaitu 2014-2015. 
Angka ini menempati urutan posisi ke-7 di dunia sebagai negara yang memiliki 
penderita diabetes. Atas dasar ini banyak negara dan perusahaan yang menekan 
angka penderita diabetes baik preventif maupun kuratif. Sarjana rekayasa hayati 
akan dapat menurunkan jumlah penderita dengan pencegahan (preventif) 
menggunakan subtituen atau bahan pengganti untuk pemanis. Banyak peluang 
dari sumber hayati untuk memproduksi senyawa manis seperti steviosida dari 
Stevia rebaundiana dimana memiliki tingkat kemanisan hingga 300 kali lipat dari 
gula tebu. Kemudian ada lagi senyawa metabolit sekunder yaitu mirakulin yang 
dapat mentransformasikan rasa asam menjadi rasa manis melalui stimulasi 
terhadap indra pengecap (Koizumi et al., 2011; Park, 2009). Senyawa ini dapat 
diperoleh dari tanaman Synsepalum dulcificum yang sekarang sudah dapat 
dikembangbiakkan di Indonesia. Tanaman ini disebut juga sebagai miraculous 
berry atau beri ajaib karena kesaktiannya merubah rasa. Saudara lainnya adalah 
Gymnema sylvistre dan Thaumatococcus daniellii (Wiersema & Leon., 1999).

Koizumi, A., Tsuchiya A., Nakajima K-I, ito, K., Terada, T., Shimizu-Ibuka A., Briand, L., 
Asakura, T., Misaka, T. Abe, K. (2011). Human sweet taste receptor mediates acid 
induced sweetness of miraculin. Proc Natl Acd Sci USA, 108:16819-16824. 17)
Park, M. (2009). “Miracle fruit turns sour things sweet”. CNN. Retrieed 2009-03-25
Wiersema, J.H & Leon, B. (1999). World Economic Plants: A Standard Reference. CRC 
Press. P. 661. ISBN 0-8493-2119-0



Rekayasa Hayati94

INSPIRASI KARYA MAHASISWA 
TERBAIK DI JURUSAN INI 

NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT – NAMA PERGURUAN TINGGI

1

Pertanian Azolla microphylla Terintegrasi untuk 
Meningkatkan Potensi Lokal Indonesia: Produksi 

Hidrosilat Protein, Pemanfaatan Ampas untuk Produksi 
Biogas, dan Konversi By-Product Asam Sulfida (H2S) 

Menjadi Elemen Sulfur

Fery Febriansyah, Nurhayati Br. 
Tarigan, dan Rama Fadli - ITB

2
Teknik Peningkatan Produktivitas 

Mikroalga Botryococcus braunii sebagai Sumber Bahan 
Baku Biodiesel di Indonesia

Endang Rahmat, Hamdin Kifahul 
Muhajir, dan Muhammad Ramadhan 

Kadar - ITB

3
Optimalisasi Produksi Biobutanol dan Biogas dari jerami 
oleh Clostridium serta Pemanfaatan Limbah Produksinya 

sebagai Biofertilizer

Chrisyella Cendara, Fredy Yap, dan 
Jovi Ananta Pratama - ITB

4

Potensi Fitoremediasi Lahan Bauksit di Pulau Bintan 
Menggunakan Tanaman Akar Wangi (Vetiveria 

zizanioides) dan Pemanfaatannya untuk Produksi Minyak 
Atsiri dan Bioetanol

Pramesti Istiandari, Linea Alfa Arina, 
Afaf Setia Ashari- ITB

5
Feasibility Study of E. coli as Non-toxic and Controllable 

MEOR Agent to Increasing Indonesia Oil Production
Naufal Hakim- ITB

6
Optimalisasi Produksi Biobutanol dari Ampas Tebu 

(Sachcharum officinarum) oleh Bakteri Clostridium sp. 
dan Pseudomonas sp

Fredy Yap- ITB

7 Energy Revitalization: A Story About Microalgae Biofuel Muhammad Hamzah Syahrir- ITB

Gb 3  Biofuel adalah salah satu energi baru terbarukan 
yang dapat dimanfaatkan Indonesia (Sumber 
farminguk.com)

gb 4 kalian bisa menjadi seorang bioengineer (sumber 
engineering.iastate.edu)
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PROSPEK KERJA DAN WIRAUSAHA

NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1
Peneliti

Riset mengenai biokonversi dan bioproduk dari 
biomassa. Masih banyak yang harus dieksplor 
dan diketahui untuk industri-industri berbasis 
bio. Sehingga pekerjaan ini banyak dicari bak d 
instansi maupun di industri sebagai research and 
development (R&D).

2 Dosen

Mengingat rekayasa hayati merupakan jurusan yang 
tergolong muda maka dari itu masih sangat perlu 
pengajaran dari dosen yang memang ahli di bidang 
rekayasa hayati.

3
Bio-

industrialis

Bekerja di pabrik atau Induistri fitofarmasi, 
bioetanol, biodisel, biogas, metabolit sekunder, 
minyak atsiri, enzim/protein ataupun membuat 
pabrik sendiri. Saat ini hanya sedikit bioindustri di 
Indonesia sedangkan institusi yang tertulis di tabel 
bawah sebagian besar tidak sepenuhnya berbasis 
biologi.

4 Teknokrat

Pembuat kebijakan mengenai sumber daya hayati 
tropika di Indonesia. Hal ini penting karena sebagai 
pemegang regulasi juga harus paha potensi dan 
peluang teknis akan sumber hayati.

NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1
Dinas/

Kementrian

Kementrian Riset dan teknologi, perindustrian, 
lingkungan hidup dan kehutanan, kesehatan, BPPT, 

LIPI

2 BUMN

PT Biofarma, PT. Indofarma, PT Garam, PT Boma 
Bisma Indra, PT Energy Management Indonesia, PT 
Pupuk Indonesia Holding Company,PT Perkebunan 

Negara

3
Perusahaan 

Swasta

Java Plant. Haldin Pacific Semesta, Cassia coop, 
Bromelain Enyme, PPTK, Indesso Aroma, PT 
Sinkona, Wilmar Nabati Indonesia, PT Indo 

Acidatama, PT Raya Sugarindo, PT SMART tbk. 
PT Madubaru- PS Madukismo, PT Bumi Sarimas 

Indonsia, PT Ajinomot dan Ajinex International, PT 
Bionusa (Bio Industri Nusantara), PT Garuda Food

4
Lembaga 

Sosial
Yayasan Institut Bisnis dan Kewirausahaan (IBEKA)
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CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI

NO KONSENTRASI/SUB-
KONSENTRASI JUDUL PENELITIAN

1
Agroteknologi & Teknologi 

Bioproduk

Enhancement of Lycopene and Β- Carotene Production In Cherry 
Tomato Fruits (Solanum Lycopersicum L. Var. Cerasiforme) By Using 

Red And Blue Light Treatment

2
Sains & Bioteknologi 

Tumbuhan

Pengaruh Sukrosa terhadap Kinetika Regenerasi Embrio Somatik 
dan Pertumbuhan Pucuk Pisang Mas (Musa acuminata, AA) dalam 

Bioreaktor TIS RITA

3
Agroteknologi & Teknologi 

Bioproduk
Potensi dan produktivitas minyak biji karet (Hevea brasiliensis) 

sebagai bahan baku biodiesel pada pohon umur berbeda

4
Agroteknologi & Teknologi 

Bioproduk

Produksi Bioetanol dari Residu Akar Wangi(Vetiveria zizanioides 
(L.) Nash) Pabrik Minyak AtsiriMelalui Proses Sakarifikasi Dan 

Fermentasi YangSimultan

5
Sains & Bioteknologi 

Tumbuhan

Stimulasi Akumulasi Steviosida dalam Kultur Pucuk Stevia 
rebaundiana Bertoni dengan Induksi Cahaya Merah LED pada 

Sistem Bioreaktor TIS RITA

SITUS PENUNJANG 
INFORMASI JURUSAN

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1 www.sith.itb.ac.id
Berisikan tentang program studi di sekolah ilmu teknologi 

hayati, salah satunya adala rekayasa hayati

2

www.hmrh.sith.itb.ac.id
Email: hmrhjaya@gmail.com

Line: @unj2506u
IG: @hmrh_itb

Youtube: HMRH ITB

Web dari mahasiswa rekayasa hayati (himpunan 
mahasiswa rekayasa hayati) bagaimana pergerakan dan 

kegiatan non-akademis dan akademis di dalamnya.

3 www.jurusankuliah.tumblr.com
Kumpulan cerita mengenai jurusan di perkuliahan yang 

diharapkan membantu dalam jurusan, tagline: obat galau 
jurusan.

4 www.bioengineer.org
Situs menyediakan info tentang rekayasa hayati versi luar 

negeri. Penekanan lebih ke bioteknologi dan medis
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PILIHAN MINAT BIDANG S2 DAN S3

NO NAMA PROGRAM STUDI 
PASCASARJANA DI BIDANG INI

NAMA UNIVERSITAS 
DALAM/LUAR 

NEGERI

1 Bioteknologi ITB

2 Biomanajemen ITB

3
Bioengineering 

(Biomedical)

University 
of California, 

Barkeley

QUOTES/KATA BIJAK DARI TOKOH 
DI BIDANG INI

NO QUOTES NAMA TOKOH

1

If you want to know the 
function, learn the structure 
If you want to make function, 

construct the structure

Robert 
Manurung 

gb 5 Aktivitas dan obyek yang dipelajari di jurusan Rekayasa Hayati (Sumber 
rekayasahayatiitb.wordpress.com)
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BIODATA DIRI

Nama Lengkap Ganjar Abdillah Ammar

Jurusan/Program Studi Rekayasa Hayati

Nama Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bandung

Tahun masuk 2013

Status saat ini Mahasiswa

Indeks Prestasi Kumulatif 3.28

Alamat Rumah Asal Komplek Puspiptek Blok IV J No. 6, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten

No HP 089636505255

No Whatsapp 089636505255

Email gaa.ammar@gmail.com

Akun Media Sosial teraktif Line

Web/Blog pribadi https://itb-id.academia.edu/GanjarAmmar

Nama SMA asal SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan

Prestasi keren yang diraih 
sejak SMA – saat ini

1. Juara 3 Panahan Tk. Jabodetabek di UNJ dan Juara 1 Panahan Pekan
Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tk. Provinsi BantenTahun 2012

2.Juara 1 lomba essay Bioteknologi IPB Tingkat Nasional tahun 2012

3. Duta Karakter SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan selama 2 tahun
(2012 dan 2013)
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4. Lolos Pendanaan PKM Penelitian pada tahun 2014

5. Top 10 Innovators Move Tinggkat ITB pada tahun 2015

6.Finalis Nasional Lomba Karya Inovasi PT. East West tahun 2015

7. Staf Terbaik divisi Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa 
Rekayasa Hayati (HMRH) tahun 2015

8. HMRH of the Month (HOTM) di himpunan jurusan tahun 2015

9. Juara 2 di Home Tournament unit panahan Pasopati ITB 2015

10. Presenter di International Engineering Student Conference (IESC) 2016

Pengalaman Organisasi 
(Intra dan Ekstra kampus)

1. Kadiv Eksternal Muslim ITB Jatinangor

2. Ketua Departemen Karya dan Inovasi di Himpunan Mahasiswa 
Rekayasa Hayati (HMRH) membawahi dua divisi (keprofesian dan 
pengabdian masyarakat)

3. Anggota Taman SAY (Sayang Anak Yatim) Cabang Jatinangor

4. Anggota unit Pasopati. Debust (budaya Banten) Dan Gamais ITB

Publikasi/Karya Ilmiah
1.Pemanfaatan Mikroalga Untuk Pengolahan Logam Kromium(Cr) Pada 
Limbah Cair Industri

2. International Engineering Student Conference (IESC) - Oil Production 
for Biodiesel from Oleaginous Yeast Yarrowia lipolytica strain YL-ad9 Using 
Cassava Waste Pulp as Carbon Source to Meet Indonesia Renewable 
Energy Needs - Depok, 19-20 Agustus 2016

3. Peningkatan Produksi Metabolit Sekunder Artemisinin 
sebagaiSenyawaAntikanker dari Kultur In VitroArtemisia annua
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AGROTEKNOLOGI

PROLOG

Gb 1 Agroekoteknologi merupakan bagian penting 
dalam pertanian (sumber agroekoteknologi.trunojoyo.
ac.id

Agroekoteknologi selalu 
membuat hidupku berubah, 
entahlah semenjak ditakdirkan  
sebagai mahasiswi agroekoteknologi seakan 
petualangan itu telah dimulai. Agroekoteknologi 
merupakan jurusan baru dari hasil peleburan antara 
3 jurusan fakultas pertanian yaitu agronomi, ilmu 
tanah dan hama penyakit tanaman. Jurusan dengan 
nama terpanjang dan terribet ini terkadang banyak 
membuat banyak orang menganggap jurusan 
ini merupakan jurusan ekonomi atau bahkan 
kebanyakan pula tertipu dengan nama teknologi dan 
mengartikan agroekoteknologi sebagai jurusan yang 
sama dengan teknik pertanian. Padahal teknologi 
disni bukan yang dimaksud pada jurusan teknik 
pertanian. Teknologi diartikan sebagai pertanian 
modern yang dapat meningkatkan dunai pertanian 
lebih baik lagi dengan semakin canggihnya mesin-
mesin pertanian. 

Agroekoteknologi atau dunia pertanian 
sampai saat ini masih menduduki peringkat sebagai 
jurusan yang semakin tidak jelas bagi sebagian orang, 
padahal hanya orang-orang yang tidak manusiawi 
saja yang akan beranggapan seperti itu. 
Agoekoteknologi merupakan bagian penting dari 
dunia pertanian, karena didalamnya terdapat 
jantungnya pertanian baik dimulai dari teknologi 
benih, budidaya tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, bioindustri, 

pemuliaan tanaman, pengelolan hama penyakit, 
ekologi tanaman, klimatologi tanaman, ilmu tanah, 
arsitektur lanskap atau pertamanan, metodologi 
penyuluhan, ekonomi pertanian bahkan sampai 
kepada proses pengelolaan pascapenan. Maka tidak 
salah jika agroekoteknologi juga disebut sebagai 
“Dokter Tanaman”.

Menjadi mahasiswa pertanian mengajarkan 
banyak hal tentang kehidupan, selain teori dan 
praktek di lapngan, jurusan ini justru sering kali pula 
disebut jurusan kehidupan. Karena selain dituntut 
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MITOS/FAKTA

untuk peka terhadap tanaman maka jurusan ini pula 
seringkali merasa peka terhadap kondisi lingkungan 
sekitar, merasa bersyukur karena pertanian tidak 
pernah mengajarkan untuk menjadi mahasiswa yang 
biasa-biasa saja. Dunia pertanian terutama petani 
membuat diri semakin bersyukur atas karuniaNya 
dan semakin bersukur atas jasanya dimana setiap 
pagi petani sudah berada di lading persawahan untuk 
melakukan aktivitas mulianya dan pulang sore ketika 
lelah sudah sangat menghampiri. Betapa mulianya 
seorang petani yang berjasa terhadap kehidupan 
ribuan bahkan jutaan orang.

Prospek kerja jurusan ini tidak se-MADESU apa 
yang telihat diawal namanya tetapi jurusan ini jurusan 

paling dewasa dan mandiri walau kebanyakan 
orang salah mengartiakn lulusan agroekoteknologi 
kebanyakan bekerja di bank atau paling tidak hanya 
menjadi petani yang notabene bekerja di sawah. 
Padahal penerapan ilmu agroekoteknologi itu luas, 
dimanapun dan apapun jurusan agroekoteknologi 
sangat dibutuhkan dan sangat multitalenta karena 
dibekali banyaknya ilmu dan konsentrasi baik dalam 
dunia akademik maupun non akademik.

NO
ASUMSI/PARADIGMA 

MASYARAKAT UMUM TENTANG 
JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

1
Jurusan 

Agroekoteknologi 
hanya berkutat dengan 

cangkul dan sawah

Mitos

Kuliah di agroekoteknologi bukan hanya berkutat 
dengan cangkul dan sawah bahkan lebih modern 
daripada itu, jurusan ini menawarkan banyak 
konsepan pertanian masa depan yang lebih baik 
tentunya, apalagi dengan berkembangnya kemajuan 
teknologi saat ini. Jadi hanya mitos jika mahasiswa 
jurusan ini hanya berkutat dengan cangkul dan 
sawah bahkan lebih luas dari itu jurusan ini juga 
disebut sebagai dokternya tanaman

2

Jurusan 
agroekoteknologi susah 

lulus cepat dan tepat 
waktu dibandingkan 
jurusan pertanian 

lainnya

Mitos

Pada umumnya memang jurusan pertanian 
“kebanyakan” susah untuk lulus cepat dan tepat 
4 tahun karena memang mata kuliah di kelas dan 
praktikum lapangan lebih banyak dibandingkan 
jurusan pertanian lainnya, tetapi hanya mitos jika 
kuliah dijurusan ini tidak bisa lulus cepat karena 
semuanya tergantung pada pribadi masing-masing 
bahkan sekarang di beberapa universitas sudah 
menerapkan program untuk lulus cepat dan tepat 
waktu bagi jurusan ini.
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NO
ASUMSI/PARADIGMA 

MASYARAKAT UMUM TENTANG 
JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

3

Jurusan 
Agroekoteknologi 

berkutat dengan dunia 
“ekonomi” pertanian

Mitos

Faktanya eko pada nama agroekoteknologi 
bukanlah “ekonomi” akan tetapi ekologi yang berarti 
lingkungan. Kebanyakan orang mengganggap 
sekilas jurusan ini merupakan jurusan ekonomi yang 
kaitannya dengan dunia pertanian. Padahal jurusan 
agroekoteknologi tidak sepenuhnya membahas 
ekonomi pertanian hanya sebagai pengantar saja, 
inilah yang membedakan dengan jurusan agribisnis.

4
Lulusan 

Agroekoteknologi 
banyak kerja di Bank

Fakta

Faktanya memang lulusan ini tidak dipungkiri banyak 
bekerja pada sektor perbankan. Karena memang di 
agroekoteknologi juga dibekali bagaimana dasar-
dasar ekonomi, baik itu ekonomi secara umum 
seperti manajemen, statistika maupun ekonomi 
pertanian sehingga tidak salah banyak lulusan 
jurusan ini bisa bekerja pada sektor perbankan.

5

Mahasiswa 
agroekoteknologi identik 
dengan muka kucel dan 

kampungan

Mitos

Mahasiswa jurusan ini  memang sering sekali 
praktek dilapangan bahkan bisa jadi seharian 
dilaboratorium, muka kucel mungkin sudah hal biasa 
untuk mahasiswa jurusan  ini akan tetapi hanya mitos 
saja jika masuk jurusan ini terkesan norak dan tidak 
menarik karena pada dasarnya kecantikan mahasiswa 
jurusan ini dilihat saat dia sedang praktek kerja baik 
di lapangan maupun di laboratorium.

6

“Teknologi” pada jurusan 
agroekoteknologi 

sering diartikan dengan 
jurusan teknik pertanian

Mitos

Faktanya teknologi pada nama jurusan ini tidak erat 
kaitannya dengan jurusan teknik pertanian, karena 
teknik pertanian hanya pengantar saja dalam jurusan 
ini. Mitos jika kebanyakan orang beranggapan bahwa 
jurusan ini mempelajari bagaimana merangkai 
mesin-mesin canggih untuk dunia pertanian karena 
memang fokus agroekoteknologi bukan seperti itu.

gb 2 Jurusan ini 
juga mempelajari 
tentang pemuliaan 
tanaman (sumber files. 
greenhousegrower.com)
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NO
ASUMSI/PARADIGMA 

MASYARAKAT UMUM TENTANG 
JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

7

Lulusan 
Agroekoteknologi tidak 
jelas masa depannya 
atau MADESU (Masa 

Depan Suram)

Mitos

Banyak yang beranggapan mahasiswa pertanian 
khususnya agroekoteknologi tidak jelas masa 
depannya atau MADESU padahal dengan 
banyakanya ilmu yang terdapat di agroekoteknologi 
karena lebih kompleks dalam memahami pertanian 
baik hulu mapun hilir, membuat mahasiswa jurusan 
ini tidak hanya terapku oleh satu bidang keahlian 
saja akan tetapi juga mempunyai bekal dasar untuk 
bidang ahli lainnya yang berkaitan.

8
Mahasiswa 

Agroekoteknologi sering 
disebut dokter tanaman

Fakta

Jika ada dokter manusia dan dokter hewan, maka 
agroekoteknologi merupakan dokter tanaman. 
Pembelajaran pada jurusan agroekoteknologi 
yang lebih kompleks dibanding agronomi saja 
mengharuskan mahasiswa agoekoteknologi lebih 
peka baik terahdap tanaman maupun terhadap 
lingkungan bahkan kerjaan mahasiswa jurusan ini 
menganalisa tanaman dari kedaan sakit sampai 
sembuh bahkan sebaliknnya.

9

Mahasiswa 
Agroekoteknologi 

identik dengan laporan 
dan tiada hari tanpa 
laporan praktikum

Fakta

Laporan praktikum merupakan penunjang dalam 
mata kuliah di jurusan agroekoteknologi, satu 
minggu bisa hampir setiap hari terdapat laporan 
praktikum atau bahkan bisa 6-7 laporan dalam 
seminggu. Mahasiswa agroekoteknologi tidak kalah 
sibuknya dengan mahaiswa jurusan eksak lainnya 
yang berkutat dengan laporan praktikum

10

Kuliah di Jurusan 
Agroekoteknologi 

sangat membosankan 
dan begitu berat seperti 

beban para petani

mitos

Kebanyakan beranggapan jurusan agroekoteknologi 
tidak penting bahkan sangat membosankan dan 
begitu berat dengan banyakanya mata kuliah 
dibarengi dengan praktikum serta laporannya, 
faktanya menjadi mahasiswa jurusan ini tidak 
semenyeramkan itu, karena banyak hal yang dapat 
dinikimati dari hal tersebut, kita bisa menjadi 
manusia yang lebih peka pada lingkungan sekitar 
dan lebih mensyukuri hidup dengan belajar dari para 
petani.
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MATA PELAJARAN SMA YANG 
DOMINAN DI JURUSAN INI

CABANG PEMINATAN/KONSENTRASI

Gb 3 Jurusan 
ini mempelajari 
mengenai pengelolaan 
hama penyakit 
terpadu (Sumber 
pestcontrolprosca.com

AGROTEKNOLOGI

HAMA DAN
PENYAKIT 
TANAMAN

TEKNOLOGI
BENIH

TEKNOLOGI
HASIL 

PERTANIAN AGRONIMI/
BUDIDAYA

PERKEBUNAN
DAN

BIOINDUSTRI

NIRTANAH
(HIDROPONIK)

HORTIKULTURA

KULTUR
JARINGAN

BIOTEKNOLOGI
TANAMAN

LAHAN KERING

BIOTEKNOLOGI
TANAH

PENGINDERAAN
JARAK JAUH

PANGAN

PEMULIAAN
TANAMAN

ILMU TANAH

MATA PELAJARAN POKOK MATA PELAJARAN SEKUNDER

Biologi Matematika

Kimia Sosial Ekonomi

Fisika
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MATA KULIAH INTI 
YANG DIPELAJARI

NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

1
Budidaya Tanaman Pangan 

dan Hortikultura
3

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana teknik budidaya pada 
tanaman pangan atau hortikultura baik dari sebelum proses 
menanam, proses pemilihan benih berkualitas, perhitungan 
kebutuhan lahan dan pupuk yang dibutuhkan, tanaman yang 
cocok dibudidayakan di daerah berdataran tinggi dan rendah 
serta tanaman yang potensial untuk dibudidayakan terlebih 
pangan dan hortikultura merupkan dua bagian yang sangat 
penting bagi kehidupan manusia. Hal menarik yang akan kamu 
tahu dari mata kuliah ini yaitu kamu akan tahu apa saja proses 
awal sampai akhir (panen) pada tanaman pangan (padi, jagung, 
dll) maupun hortikultura (sayuran, buah-buahan, dll)

2 Biokimia Tanaman 3

Mata kuliah ini membahas mengenai dasar dari kimiawi 
kehidupan tanaman, seperti proses tanaman berrespirasi, 
bertranspirasi, maupun pada saat tanaman membuat 
makanannya sendiri dan menghasilkan karbohidrat. Semua 
bahasan kimia akan kamu dapati disini terutama antara ilmu 
biologi dan juga kimia. Mata kuliah ini mengajarkan kita untuk 
memahami tanaman dari dasar kimiawi kehidupannya.

3
Botani dan Sistematika 

Tanaman
3

Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar sistematika tanaman 
baik itu morfologi tanaman (bagian luar) maupun botani 
tanaman. Mata kuliah ini mengajarkan kita untuk memahami 
tanaman secara luar dan artiannya. Dimana kita mengetahui 
seluk beluk kehidupan tanaman dari bagian morfologi maupun 
dari segi kekerabatannya dengan spesies lain. Mata kulaih 
ini pula yang mengharuskan dalam menghapal nama latin 
tanaman-tanaman sehingga kita tidak asing terhadap nama 
latin suatu tanaman.

Gb 4 Mahasiswa dan dosen jurusan Agroekoteknologi Untirta Serang (Sumber Pribadi)
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NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

4 Klimatologi Pertanian 3

Mata kuliah ini mempelajarti mengenai ilmu iklim dalam 
dunia pertanian. Iklim sangat penting untuk mengetahui 
perkembangan tanaman baik iklim mikro maupun iklim 
makro. Untuk dapat mengetahui iklim tersebut dipelajarilah 
klimatologi pertanian yang mana semua dasar-dasar 
ilmu geografi dan cuaca dipelajari dan dikaitkan dengan 
dunia pertanian terutama siklus pada pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman, misalkan saja waktu yang tepat 
untuk menanam, untuk panen dan kegiatan lainnya yang 
mengacu pada cuaca dan iklim.

5
Pengelolaan Hama dan 

Penyakit Terpadu
3

Mata kuliah ini mempelajari hama dan penyakit pada 
tanaman, biasanya hama penyakit merupakan masalah utama 
pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena 
populasinya semakin hari semakin meningkat. Mata kuliah ini 
mempelajari bagaimana untuk dapat mengendalikan hama 
dan penyakit pada tanaman dengan system terpadu terutama 
tidak berdampak besar bagi lingkungan, tanaman maupun 
pada hama penyakit itu sendiri. Sehingga, bahasan mata kuliah 
ini sangat menarik karena kita harus menyeimbangkan antara 
ketiga aspek tersebut dalam pengelolaan hama penyakit 
tanaman.

6 Mekanisasi Pertanian 3

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana teknologi mesin-mesin 
bermanfaat bagi dunia pertanian, apabila teknik pertanian 
membahas begitu dalam bagaimana mesin keseluruhan, pada 
jurusan ini mekanisasi pertanian mendeskripsikan bagaimana 
mesin-mesin dengan teknologi terkini mampu dimanfaatkan 
untuk bidang pertanian seperti traktor, seeder, dan mesin 
pertanian lainnya.

gb 5 diserang hama 
petani gagal panen 
(sumber 2.bp.blogspot. 
com)
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NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

7 Pengelolaan Pascapanen 3

Mata kuliah ini mempelajari teknik pengolahan pasca 
panen, hal menarik dari mata kuliah ini adalah kita dapat 
bereksperimen untuk mengelola hasil panen budidaya suatu 
tanaman dan mengelolaanya untuk proses pascapanen. 
Dalam mata kuliah ini dipelajari apa saja yang dapat dilakukan 
untuk dapat menjaga hasil kualitas panen tetap baik dan juga 
pengelolaan pascapanen semenarik mungkin.

8 Metodologi Penyuluhan 3

Mata kuliah ini mempelajari tentang cara untuk dapat 
bersosialisasi dengan para petani, menjadi penyuluh yang 
baik yang dapat berkomunikasi baikdengan petani maupun 
dengan pemerintah sebagai komunikator antara petani dan 
pemerintah. Metode penyuluhan mengajarkan banyak hal 
dalam menjadi penyuluh pertanian bahwa kita tidak bisa 
meremehkan peranan para penyuluh pertanian.

9 Perbanyakan Tanaman 3

Mata kuliah ini mempelajari tentang teknik perbanyakan 
seperti stek, mencangkok, okulasi dan kultur jaringan. 
Teknik perbanyakan tanaman sangat menarik karena dapat 
bereksperimen untuk memperbanyak tanaman dengan 
berbagai macam cara selain budidaya pada umumnya.

10 Pemuliaan Tanaman 3

Mata kuliah ini mempelajari tentang mengubah suatu tanaman 
menjadi lebih baik dengan susunan genetiknya. Mata kuliah 
ini mengajarkan kita untuk bereksperimen menciptakan 
pertanian masa depan yang lebih baik lagi misalnya tanaman 
tahan terhadap kekeringan, tahan salinitas, bahkan produk 
GMO (Genetic Modify Organim) seperti golden rice dll 
merupakan salah satu hasil dari pemuliaan tanaman.

gb 6 lulusan jurusan ini 
bisa menjadi peneliti 
(sumber pribadi)
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NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS PENJELASAN SINGKAT

11 Teknologi Benih 3

Mata kuliah ini mempelajari tentang perbenihan. Benih dari 
awal berasal dari tanaman sampai menjadi benih berkualitas 
yang memiliki nilai kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. 
Mata kuliah ini sangat menarik karena dapat mempelajari ilmu 
pertanian dari hal paling terkecil dan terpenting yaitu benih. 
Benih-benih unggul dan bersertifikasi juga perlu diketahui 
dalam mata kuliah ini.

12 Nutrisi Tanaman 2

Mata kuliah ini mempelajari tentang nutrisi atau kebutuhan 
unsur hara suatu tanaman, tanaman pada umumnya memiliki 
kebutuhan unusr hara yang berbeda-beda sehingga kita perlu 
mengetahui nutrisi yang dibutuhkan suatu tanaman. Mata 
kuliah ini mengharuskan kita mengetahui apa saja unsur hara 
essensial dan yang dibutuhkan oleh tanaman.

13 Ekologi Tanaman 3

Mata kuliah ini mempelajari tentang kondisi  lingkungan 
tanaman. Lingkungan sangat mempengaruhi tanaman baik 
untuk pertumbuhan maupun perkembangannya. Kondisi 
ekologi yang dipelajari pada jurusan ini berupa lingkungan 
mikro dan lingkungan makro. Mata kuliah ini mengajarkan 
banyak hal tentang dunia lingkungan antara manusia, tanaman 
dan lingkungan sekitar sehingga kita dapat lebih peka 
terhadap tanaman.

14 Budidaya Nirtanah 2

Mata kuliah ini mempelajari tentang budidaya tanpa tanah, 
baik hortikultura, vertikultur, aeroponik dan lain sebagainya. 
Dimana dalam membudidayakan tanaman, tanah bukan 
satu-satunya media tanam untuk tempat tanamn tumbuh dan 
berkembang melainkan banyak media lain selain tanah yang 
juga dapat berperan sebagai tempat tumbuhnya tanaman.

15 Aristektur Lanskap 2

Mata kuliah ini mempelajari tentang arsitektur dalam 
pembuatan pertanaman dalam segi lingkungan dan juga 
kebutuhan tanaman. Dimana dalam mata kuliah ini dirancang 
untuk mampu mendesain bagiamana suatu bentuk lingkungan 
diubah menjadi bernilai estetika dan memiliki nilai seni 
yang tinggi, dimuali dari merancang kebutuhan tanaman 
yang dibutuhkan, kondisi tanah yang dibutuhkan sampai 
kepada kebutuhan air dan juga lingkungan yang memadai. 
Mata kuliah ini erat kaitanya dengan arsitektur hanya saja 
bedanya mendesai suatu lingkungan agar bernilai estetika dan 
membuat lingkungan menjadi seimbang.
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NO NAMA PERGURUAN TINGGI KOTA

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1 Universitas Hasanudin Makassar 77 1.157

2 Universitas Brawijaya Malang 83 1.132

3
Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto 113 1.972

4
Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa Serang 40 543

5 Universitas Sriwijaya Palembang 40 471

6 Universitas Sumatera Utara Aceh 120 2.099

7 Universitas Riau Riau 87 1.696

8 Universitas Diponegoro Semarang 46 752

9 Universitas Udayana Bali 100 379

10 Universitas Padjajaran Bandung 150 2.221

PTN/PTS/PTK YANG 
MEMBUKA JURUSAN INI

gb 7 Kebakaran Hutan 
di lahan gambut susah 
untuk dipadamkan 
(sumber blog.act.id)
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1

Benih 
Bantuan 

Pemerintah 
Kedaluwarsa

Sebanyak 17 kelompok tani (poktan) di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, 
Kabupaten Mukomuko, Bengkulu mendapat bantuan bibit padi yang sudah mati label 
alias kedaluwarsa. Dalam hal ini pemerintah tidak serius dalam pemberian benih 
terhadap petani.  Benih kadaluarsa merupakan benih yang memiliki daya tumbuh 
sangat kecil bahkan sudah tidak memiliki presentase pertumbuhan. Agroekoteknologi 
dalam bidang teknologi benih mempelajari terkait permasalahan benih yang dikeluhkan 
masyarakat tentunya benih yang memiliki sertifikasi. Sehingga tidak ada lagi permasalahan 
kesalahan pemerintah dalam memberikan bneih kadaluarsa pada para petani karena 
ketidakpahaman mengenai benih unggul bersertifikasi. Sertifikasi Benih adalah suatu 
proses pemberian sertifikasi atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk dapat 
diedarkan (BPSBTPHBanten)

2
Diserang 

hama petani 
gagal panen

Hama merupakan persoalan yang tiada habisnya bagi petani disetiap musim pertanaman, 
kegagalan panen tentu membuat petani merugi sangat banyak untuk hal tersebut. 
Pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu dengan memperhatikan siklus hama, 
siklus pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungan sangat diperlukan untuk dapat 
mencegah kegagalan panen kembali karena besarnya tingkat serangan hama pada 
pertanaman para petani. Gangguan atau serangan hama dapat terjadi sejak benih, 
pembibitan, pemanenan, hingga di gudang penyimpanan. Gangguan dan serangan itu 
dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hama yang menyerang 
tanaman ada beraneka ragam, misalnya wereng, gangsir, tikus, ulat tanah, lalat buah, 
walang sangit, dan kutu (Zaifbio, 2014).

3

Kontroversi 
GMO 

(Genetically 
Modified 

Organism)

GMO merupakan proses perubahan genetik dari suatu organisme dengan teknik rekayasa 
genetik.GMO memodifikasi berbagai jenis pangan dan bisa juga untuk penelitian ilmiah 
non pangan. MO sendiri adalah ilmu yang relative baru dikembangkan dan menciptakan 
gen baru dari tanaman, hewan, bakteri dan gen virus yang tidak terjadi di alam atau 
melalui metode persilangan tradisional. Hasil modifikasi genetika ini biasa dilakukan di 
laboratorium sebelum diproduksi secara masal. Tujuan dari Rekayasa ini adalah untuk 
menciptakan kegiatan pertanian yang berkelanjutan, memberikan hasil yang lebih tinggi 
untuk memberi makan populasi tumbuh di dunia, mengurangi penggunaan pestisida, 
membantu memenuhi tantangan perubahan iklim, memberikan makanan yang lebih 
bergizi, dan membuat pertanian lebih mudah dan lebih menguntungkan (Kompasiana, 
2015). Kontroversi GMO ini harus kita sikapi dengan bijak, pemuliaan tanaman merupakan 
solusi untuk pertanian yang lebih baik, dalam jurusan agroekoteknologi kita bukan 
hanya belajar mengenai ilmu pemuliaan tanaman secara teori saja tetapi juga mengkaji 
bagiamana untuk dapat memuliaakan tanaman dengan teknik seaman mungkin 
baik bagi dunia kesehatan maupun lingkungan. Sehingga pertanian kompleks atau 
agroekoteknologi merupakan salah satu solusi untuk dapat mengetahui peranan yang 
terbaik tentang kontroversi GMO.

PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG SEDANG HITS DI 
NASIONAL/INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN 
INI DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN
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NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

4

Harga 
pangan dan 
hortikultura 
seperti cabai 
dan bawang 
melambung 

tinggi

Permasalahan mengenai meningkatnya harga bahan pokok pada dunia pertanian 
merupakan masalah yang sangat besar bagi para ibu rumah tangga maupun para 
wirausaha yang berkecimpung dengan dua bahan pokok tersebut. Keterbatasan lahan 
bukanlah alasan untuk tidak dapat membudidayakan dua tanamn pokok tersebut, 
sehingga jika harganya pun melambung tinggi, masyarakat tidak perlu repot kepalang 
dengan permasalahan tersebut. Budidaya tanaman secara hidroponik merupakan salah 
satu solusi untuk menanam tanpa tanah dan tidak memerlukan lahan yang begitu besar 
bahkan solusi untuk daerah perkotaan. Sehingga dengan adanya jurusan ini membuka 
peluang untuk meningkatkan peranan budidaya hidroponik atau nirtanah lainnya dalam 
pengembangan tanaman pokok sehingga dapat membantu masyarakat luas dalam 
pemenuhan kebutuhan pokok.

5

Kebakaran 
Hutan di 

lahan gambut 
susah untuk 
dipadamkan

WWF Indonesia menyebutkan pada kondisi alami, lahan gambut tidak mudah terbakar 
karena sifatnya yang menyerupai spons, yakni menyerap dan menahan air secara 
maksimal. ini yang menyebabkan pada musim hujan dan musim kemarau, jumlah 
cadangan air tidak ekstrem. Namun, apabila kondisi lahan gambut sudah mulai terganggu 
akibat konversi lahan atau pembuatan kanal, maka keseimbangan ekologisnya akan 
terganggu. Sehingga pengetahuan-pengetahuan mengenai karakteristik lahan diindonesia 
perlu diperhatikan terutama untuk media pertanaman agar dapat dilakukan pencegahan 
serta teknik bioremediasi untuk dapat mencegah perusakan pada lahan tersebut.

NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT – NAMA PERGURUAN TINGGI

1
Rekayasa metabolit bakteri pathogen 

Clostridium perfingens untuk menghasilka 
hydrogen sebagai energy terbarukan

Komang – UGM (http://ugm.ac.id/id.berita/11651-
mahasiswa.pertanian.menang.lomba.karya.tulis.ilmiah)

2 Sereal Talas Beneng Asal Pangan Lokal Banten
Rosi Nurdianti _ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

(http://katakota.com/empat-mahasiswa-temukan-inovasi 
-sereal-dari-talas-beneng/

3 Kopi Luwak Artifisial
Tri Angga M, M.Firdaus dan Bagas Risky – Universitas 

Jember (https://unej.ac.id/?p=10266)

4
Pretreatment Degradasi Lignin Jerami Padi 

Berbasis Resistive Heating Pada Pembuatan 
Etanol

Lisa Normalasari – Universitas Brawijaya

5 Econoodle (Mie berbahan dasar singkong)
Ajeng – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (http://m.

liputan6.com/lifestyle/read/2417292/mahasiswa-
indonesia-harumkan-nama-bangsa-lewat-makanan)

INSPIRASI KARYA MAHASISWA 
TERBAIK DI JURUSAN INI 
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NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1
Dosen

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.

2 Peneliti

setiap orang yang melakukan aktivitas 
menggunakan metode penelitian dalam 
memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan 
sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional 
dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, 
atau filosofis atau secara sederhana peneliti diartikan 
sebagai orang yang melakukan berbagai macam riset dan 
bereksperimen.

3 Manager

Setiap orang yang memimpin berbagai fungsi tugas dari 
bawahannya dalam suatu bidang pekerjaan pertanian, 
sehingga manager bertanggungjawab terhadap segala 
pekerjaan pertanian yang dilakukan.

4 Konsultan
Orang yang memberikan konsultasi atau penasihat dalam 
bidang pertanian sehingga para konsul dapat menyelesaikan 
masalahnya melalui bantuan para konsultan.

5 Pengusaha

orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam 
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
perdagangan atau memanfaatkan barang orang lain untuk 
diperjualbelikan kembali.

PROSPEK KERJA DAN 
WIRAUSAHA

gb 8 Econoodle mi berbahan dasar singkong karya 
mahasiswa UNTIRTA (sumber pribadi)
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NO KONSENTRASI/SUB-KONSENTRASI JUDUL PENELITIAN

1
Budidaya/Tanaman 

Perkebunan

Respons Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung Terhadap 
Pemberian Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Pupuk Hayati

2
Hama Penyakit Tanaman/
Pestisida dan Aplikasinya

Uji Potensi Beberapa Ekstrak Tanaman Sebagai Pestisida Nabati Untuk 
Mengendalikan Penyakit Antraknosa(Gloeos piperatum Ell.Et.Ev.) Pada 
Cabai Merah Besar (Capsicum annum L.)

3
Ilmu Tanah/Kesehatan dan 

Kesuburan Tanah

Pengaruh Jenis Bahan Organik Terhadap Kualitas Kompos Dan Pengujian 
Kompos Terhadap Sifat Fisik Tanah Ultisol Serta Pertumbuhan Tanaman 
Jagung (Zea mays L.)

4
Pemuliaan Tanaman/Kultur 

Jaringan
Induksi Kalus Tanaman Stevia (Stevia rebaudiana) dengan Sumber dan 
Konsentrasi Karbon yang Berbeda Secara In Vitro

5 Budidaya Nirtanah
Pengaruh kepadatan populasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
pak choy(Brassica chinensis) pada sistem vertikultur

CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI

NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1 Dinas/Kementrian
Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, Kementrian Penelitian dan 
Pengembangan, BPPT RI. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementrian 
Kehutanan, Bapedda, Dinas tata kota, dinas pertamanan

2 BUMN
PTPN IX, Perum Perhutani, PT. Sucofindo, PT Pupuk Indonesia, PT. Rajawali 
Nusantara, Perum Bulog.

3 Perusahaan Swasta
MGM Holding, PT. Agrowira Natura, PPBBI, PT. Sinergi Agro Industri, PT. BISI 
International

4 Lembaga Sosial Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Petani center, Koperasi bidang Pertanian

5 Lainnya
Badan Pertanahan Nasional, LIPI, SEAMEO BIOTROP, BB-Biogen. Perlindungan 
Tanaman, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Benih.
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SITUS PENUNJANG 
INFORMASI JURUSAN

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1

http://www.himagrotekunib.
or.id/2015/02/kuliah-di-

agroekoteknologi-mau-jadi-apa.html

Situs ini membahas mengenai hal-hal mendasar tentang jurusan 
agroekoteknologi seperti penjelasan apa itu agroekoteknologi dan 
apa saja mata kuliah yang akan dipelajari.

2
http://sarjana.co.id/jurusan/

agroekoteknologi

Situs ini membahas mengenai keseluruhan jurusan 
agroekoteknologi baik pengertian, mata kuliah, prospek 
kerja bahkan gelar yang nanti akan di dapatkan oleh jurusan 
agroekoteknologi.

3
http://www.youthmanual.com/cari-

jurusan/pertanian/agroekoteknologi

Youth manual membahas mengenai bagaimana kamu menganalisa 
diri untuk memilih agroekoteknologi, selain informasi mendasar 
adapula informasi terkait karakter siswa, kampus yang terkait, 
jurusan yang berhubungan dan informasi lainnya. 

4
http://www.kampuscenter.

com/prospek-kerja-jurusan-
agroekoteknologi/

Kampus center membahas mengenai potensi apa saja yang 
terdapat pada jurusan agroekoteknologi serta prospek kerja 
jurusan agroekoteknologi sendiri.

5

http://www.hipwee.com/list/6-hal-
ini-membuat-kamu-gak-akan-ragu-
milih-fakultas-pertanian-sebagai-

tempat-tujuan-kuliah-kamu/

Hipwee membahas mengenai beberapa hal alasan agar tidak ragu 
memilih fakultas pertanian terutama jurusan agroekoteknologi.

gb 9 PT BISI 
Internasional (sumber 
beritalima.com)
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NO NAMA PROGRAM STUDI PASCASARJANA DI BIDANG INI NAMA UNIVERSITAS DALAM/LUAR NEGERI

1 Ilmu Tanaman Universitas Padjajaran, UGM, UB

2 Genetika Tanaman Wagenigen University (Belanda)

3 Pemuliaan dan Bioteknologi Institut Pertanian Bogor

4 Agriculture Science University of Queensland (Australia)

5 Teknologi Hasil Perkebunan Universitas Gadjah Mada

PILIHAN MINAT BIDANG 
S2 DAN S3

NO NAMA SITUS/AKUN MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

6

http://www.hipwee.com/
daripembaca/kisah-kisah-hidup-

yang-hanya-dipahami-para-
mahasiswa-fakultas-pertanian/

Hipwee membahas mengenai perjalanan bagaimana hidup para 
mahasiswa pertanian khususnya agroekoteknologi (pertanian 
secara kompleks).

7

https://babe.news/read/4556371/
sekelumit-cerita-dari-mahasiswa-
eksakta-yang-sering-berkutat-di-

laboratorium

Babe membahas mengenai jurusan agroekoteknologi yang 
kehidupan kuliahnya tidak terlepas dari “laboratorium”

8
https://maulzxxx.wordpress.

com/2013/09/19/agroteknologi-dan-
prospek-kerjanya/

Situs ini membahas mengenai agroekoteknologi berdasarkan 
pengalaman para mahasiswanya dan juga terdapat informasi mata 
kuliah yang dipelajari dan video mengenai agroekoteknologi

9
http://www.hotcourses.co.id/subject/

agriculture/

Hotcourses membahas mengenai jurusan pertanian di luar negeri 
baik kehidupan kampus diluar negeri maupun kehidupan kuliah dan 
prospek kerjanya.

10
http://www.fp.unud.ac.id/peluang-

kerja/

FP UNUD membahas mengenai bagaimana peluang kerja 
yang dapat diperoleh oleh sarjana pertanian khususnya 
agroekoteknologi.
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QUOTES/KATA BIJAK DARI 
TOKOH DI BIDANG INI

NAMA PRODI/JURUSAN YANG 
MEMILIKI KEMIRIPAN ATAU 
HUBUNGAN

NO QUOTES NAMA TOKOH

1
Selama perut masih berada di depan, maka pertanian akan selalu 

dibutuhkan.
Ir. Soekarno

2

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya 
lebih tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja 

dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana , maka 
lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali!

Tan Malaka

3
Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan 

pangan rakyat tidak dipenuhi  maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu 
usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner.

Ir. Soekarno

4
The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the 

cultivation and perfection of human beings Masanobu Fukuoka

5
The real cause of hunger is the powerlessness of the poor to gain 

access to the resources they need to feed themeselve Francess Moore Lapee

NO NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI

1 Agronomi

2 Hama Penyakit Tanaman

3 Ilmu Tanah

4 Pemuliaan Tanaman

5 Agroteknologi



Agroteknologi118

BIODATA DIRI

Nama Lengkap Rosi Nurdianti

Jurusan/Program Studi Agroekoteknologi

Nama Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng TIrtayasa

Tahun masuk 2013

Status saat ini Mahasiswa

Indeks Prestasi Kumulatif 3.81

Alamat Rumah Asal Kp. Turun Bales Desa Katulisan Kec. Cikeusal Kab. Serang Prov. Banten

No HP +6287871447957

No Whatsapp +6287871447957

Email Deanty96@gmail.com

Akun Media Sosial teraktif Line @rdeanty Whatsapp, dan facebook : Rosi Nurdianti

Web/Blog pribadi Deanty96.blogspot.com

Nama SMA asal SMA NEGERI 1 PAMARAYAN

Prestasi keren yang diraih 
sejak SMA – saat ini

Juara 1 Kategori Best Paper Simposium Nasional ILP2MI

Juara 1 Kategori Best Presentation Simposium Nasional ILP2MI

Penerima Dana Hibah PKM-M (Pengabdian Kepada Masyarakat)

Penerima Dana Hibah PKM-P (Penelitian)

Juara 1 LKTI Mahasiswa Bidang Sains dan Teknologi Se-provinsi Banten

Juara 3 Lomba Karya Olah Pangan (LKOP) HIMAGRI UNTIRTA

Finalis Indonesian Youth Conference on Sustainable Development (IYCSD) UGM 
Yogyakarta

Juara 2 Lomba Essay Keprofesian Agroekoteknologi

Mahasiswa Berprestasi Bidikmisi

Semi finalis Debat Ilmiah Milad UKM TRAS UNTIRTA



119Agroteknologi

Pemakalah Bidang Pangan Kongres Nasional BPPT Republik Indonesia

Pengalaman Organisasi (Intra 
dan Ekstra kampus)

UKM TRAS UNTIRTA_Kepala Divisi Pengembangan Inovasi Departemen Riset 
Interdisipliner  tahun 2016- 2017

Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi_Staff Kominfo dan Staff Kajian tahun 
2014-2016

Ikatan Mahasiswa Bidikmisi Untirta_ Staff Kaderisasi tahun 2014-2015

Pecinta Tanaman Untirta_ staff Kominfo tahun 2014-2015

BEM KBM UNTIRTA_ Wakil Deputi Pengembangan ORMAWA tahun 2015- 2016

UKM TRAS UNTIRTA _ Staff bidang Riset dan Edukasi tahun 2015- 2016

Earth Hour Serang bidang Jurnalistik tahun 2015

Kemangteer Serang bidang Edukasi tahun 2015

Katalog Untirta bidang Staff Redaksi tahun 2015

AICT (Ambassador Indonesian Culture and Tourism) Banten bidang Event 
Organization tahun 2016

IYOIN LC Serang_ Project tahun 2017

Publikasi/Karya Ilmiah
OPTIMASI PROSES PENEPUNGAN TALAS BENENG (Xantoshoma undipes) DAN 
PEMBUATAN PRODUK ES CREAM DALAM MENDUKUNG INOVASI PANGAN LOKAL

Optimasi Penepungan Talas Beneng (Xantoshoma undipes) sebagai Bahan Baku 
Ice Cream dengan Penambahan Stabilizer Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 
untuk Meningkatkan Nilai Tambah Bahan Pangan Lokal Banten

Modifikasi Iklim Mikro Dengan Pemanfaatan Vegetasi Asam Keranji (Dialium 
Indum) Berbasis Green Belt Pada Kawasan Industri Cilegon Untuk Meningkatkan 
Kualitas Udara Di Kota Cilegon.

Agrososiopreneurship : Peran Pemuda Dalam Rekayasa Sosial Untuk 
Membangun Produktivitas Masyarakat Tani Dalam Kearifan

Transfer Teknologi Pembuatan Ice Cream Kaya Karoten Berbahan Dasar Talas 
Beneng Sebagai Upaya Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani) Kampung 
Cinyurup Desa Juhut Kabupaten Pandeglang Untuk Mengangkat Pamor 
Komoditas Unggulan Banten

Biobriket Sebagai Energy Alternatif Ramah Lingkungan Berbahan Limbah Daun 
Cengkih (Syzygium aromaticum) Pabrik Penyulingan Minyak Atsiri Di Lebak 
Banten
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TEKNOLOGI
PANGAN

PROLOG

Teknologi pangan 
merupakan suatu prodi dimana 

kamu dapat mempelajari bagaimana cara 
mengolah suatu bahan pangan, membuatnya 
menjadi tahan lama, disukai para konsumen, tidak 
membahayakan kesehatan konsumen (bahaya 
mikrobiologi, kimia dan fisik) berdasarkan regulasi 
yang sudah ditetapkan, dan memproduksinya dalam 
skala industry besar. 

Saat ini, industri bidang pangan dapat diibaratkan 
seperti layaknya “rumah sakit”. Jika kita perhatikan, 
toko swalayan yang ada di Indonesia satu sama 
lainnya tak terpisahkan lebih dari 100-500 meter, 
dan dapat dilihat dalamnya bahwa toko tersebut 
3/4nya berisikan makanan dan minuman. Seluas itu 
pula lapangan pekerjaan lulusan jurusan teknologi 
pangan, bahkan lebih luas. Lulusan teknologi 
pangan juga dapat menjadi seorang konsultan, dan 
auditor, dan hebatnya kebanyakan industri pangan 
didirekturi oleh lulusan jurusan ini. 

Mengapa? Karena mereka memahami proses 
alur produksi produk pangan tersebut, bermula 
dari penanganan pasca panen hingga regulasi 
yang ditetapkan meliputi sanitasi dan kehalalan. 

Bapak presiden 
pertama Indonesia, 

yaitu Bapak Soekarno, pernah 
menyampaikan pidato dan salah satu 

pembahasan dalam pidato tersebut, beliau 
menyampaikan bahwa Pangan merupakan masalah 
hidup matinya suatu bangsa. Hal tersebut berarti, 
hidup matinya bangsa Indonesia berada di tangan 
lulusan Teknologi Pangan. 

Seorang food technologist dituntut untuk 
memproduksi pangan yang tidak membahayakan. 
Dokter mungkin memang bisa mengobati orang 
yang sakit, namun seorang teknologi pangan dapat 
mencegah orang menjadi jatuh sakit. Selagi manusia 
tidak dapat berfotosintesis, teknologi pangan akan 
tetap eksis. So, what are you waiting for?

gb 1 teknologi pangan mempelajari bagaimana cara 
mengolah suatu bahan pangan, membuatnya menjadi 
tahan lama, disukai para konsumen(sumber ukwms.
ac.id)



MITOS/FAKTA

NO
ASUMSI/PARADIGMA 

MASYARAKAT UMUM TENTANG 
JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

1 Teknologi pangan 
termasuk jurusan teknik

Fakta

Teknologi Pangan mempelajari aspek-aspek 
keteknikan yang dibutuhkan dalam industri pangan 
yang memproduksi makanan berkualitas dalam 
skala besar

2
Teknologi pangan sama 

seperti jurusan gizi
Mitos

Teknologi pangan lebih fokus terhadap proses 
pengolahannya dan meningkatkan nilai tambah 
dari suatu produk, sedangkan jurusan gizi lebih 
fokus terhadap sumber dan konsumsinya.

3
Jurusan Teknologi Pangan 
kerjaannya masak-masak

Mitos

Jurusan teknologi pangan mempelajari teknologi 
pengolahan bahan pangan, untuk meningkatkan 
nilai guna, dan memiliki banyak spesialisasi 
seperti proses, pengawetan, pengemasan, dan 
penyimpanan.

4
Jenjang karir hanya pada 

level quality control Mitos

Salah besar, lulusan teknologi pangan sangat 
potensial menjadi manager RnD, produksi, dan 
project manager,  karena lulusan teknologi pangan 
perlu memahami setiap lini proses produksi hingga 
regulasi yang ditetapkan. 

5

Teknologi pangan bukan 
hanya mempelajari kimia 
dan biologi saja, namun 
juga mempelajari fisika

Fakta
Teknologi pangan sangat berkaitan dengan 
pelajaran hitung-menghitung, seperti menghitung 
proses kecukupan panas.

6
Teknologi pangan 

didominasi oleh wanita
Mitos

Jurusan teknologi pangan memiliki komposisi yang 
cukup dan mendekati seimbang dan tidak dikenal 
jurusan yang didominasi oleh gender tertentu 
seperti pada beberapa jurusan. 

7
Lapangan kerja setelah 

lulus spesifik dan terbatas
Mitos

Berapa banyak produk pangan di open market? 
Sebanyak itu pula kesempatan kerja lulusan 
Teknologi Pangan nantinya

8

Lulusan teknologi pangan 
memiliki ruang lingkup 

pekerjaan sebatas 
industri pangan

Mitos
Lulusan teknologi pangan dapat bekerja di BUMN, 
kementrian, lembaga social dan juga memiliki 
potensi untuk menjadi wirausaha



NO
ASUMSI/PARADIGMA 

MASYARAKAT UMUM TENTANG 
JURUSAN INI

JAWABAN 
(MITOS/
FAKTA)

PENJELASAN SINGKAT

9

Sebagian besar 
mahasiswa jurusan 

teknologi pangan rata-
rata lulus dalam jangka 

waktu 4 tahun

Fakta

Mata kuliah jurusan teknologi pangan sangat 
mendetail dan mencakup keseluruhan dari proses-
proses pasca panen hingga proses distribusinya, 
sehingga mata kuliah yang ada cukup banyak 
namun tetap menyenangkan karena yang dipelajari 
merupakan ilmu terapan, dan tugas akhirnya 
pun dapat dilakukan dengan penelitian maupun 
magang di industri pangan/balai-balai penelitian.

10

Mahasiswa teknologi 
pangan banyak 

melakukan praktikum-
praktikum pada beberapa 
mata kuliah tertentu dan 

mengerjakan laporan 
dengan jumlah yang 

lumayan banyak

Fakta

Sebagian besar mata kuliah pada teknologi 
pangan terdiri dari kuliah dan praktikum, dan 
praktikum yang dilakukan dapat terdiri dari 4 kali 
praktikum dalam seminggu dan setelah praktikum 
dilaksanakan, mahasiswa harus mengerjakan 
laporan hasil materi yang dipraktikumkan

11

Kuliah dan praktikum yang 
dilakukan oleh mahasiswa 

teknologi pangan 
menyenangkan dan tidak 

membosankan

Fakta

Materi yang dipelajari oleh mahasiswa teknologi 
pangan adalah ilmu terapan mengenai pangan, 
sehingga yang dipelajari adalah hal yang 
real. Praktikum yang dilakukan juga sering 
menghasilakan produk yang dapat dinikmati oleh 
mahasiswa-mahasiswanya.

MATA PELAJARAN SMA 
YANG DOMINAN DI 
JURUSAN INI

MATA PELAJARAN 
POKOK MATA PELAJARAN SEKUNDER

Kimia Matematika

Biologi B.Inggris

Fisika

gb 2 Pangan merupakan masalah hidup matinya suatu 
bangsa -Soekarno (sumber berdikarionline.com)



CABANG PEMINATAN/
KONSENTRASI

MATA KULIAH INTI 
YANG DIPELAJARI

NO NAMA MATA KULIAH JUMLAH 
SKS PENJELASAN SINGKAT

1
Pengantar Teknologi 

Pertanian
2

Prinsip dari pengolahan pangan dan unit operasi yang 
digunakan

2 Kimia Pangan 3

Prinsip dari sifat fisikokimia dan reaksi dari komponen 
penyusun pangan, termasuk komponen makro, mikro 
dan additive, kesetabilan selama pengolahan, dan 
penyimpanan.

3 Mikrobiologi Pangan 2

Karakteristik pertumbuhan mikroba, faktor instrinsik 
dan entrinsik yang mempengaruhi, prinsip mengontrol 
pertumbuhan mikroba pembusuk dan mikroba pathogen. 
Prinsip fermentasi dan keuntungan bakteri benefisial.

4
Prinsip Pengolahan 

Pangan
3

Aplikasi dari kimia, mikrobiologi dan tehnik di pengolahan 
pangan, dan pengawetan. Aplikasi pasteurisasi, sterilisasi, 
pengalengan, pengeringan, dll.

5 Analisis Pangan 3
Prinsip analisis kimia, fisik dan mikrobiologi pada pangan 
meliputi komponen mikro dan makro. 

6 Peraturan Pangan 2

Regulasi yang berhubungan dengan pangan di industry 
dan perdagangan level nasional dan internasional 
meliputi regulasi untuk proses, pengemasan, pelabelan, 
dan distribusi serta prinsip kehalalan.

TEKNOLOGI
PANGAN

KIMIA
PANGAN

MIKROBIOLOGI
PANGAN

BIOKIMIA
PANGAN

REKAYASA
PANGAN



7 Teknologi Flavor 3
Peranan perisa dalam pangan, sumber, klasifikasi, jenis, 
pembuatan, penanganan dan produksi perisa. Aplikasi, 
pengujian dan pengendalian mutu dari flavor.

8
Evaluasi Nilai 

Biologis Komponen 
Pangan

3
Metode yang digunakan untuk mengevaluasi 
fungsionalitas produk pangan, dan aspek toksik pada 
kesehatan manusia. 

9 Evaluasi Sensori 2

Indra manusia untuk mengukur karakteristik suatu 
pangan dan keterimaan terhadap suatu produk, dan 
diaplikasikan pada control kualitas dan research. Atribut 
sensori pada pangan, kualitas produk pangan dan 
mekanisme sensori.

10
Keamanan dan 
Sanitasi Pangan

2

Potensi bahaya biologi, kimia dan fisik yang dapat 
menyebabkan masalah kesehatan, prinsip GMP dan SSOP 
sebagai kebutuhan untuk memproduksi produk yang 
aman dan berkualitas.

11
HACCP untuk 

industri Pangan
2

Mendesain HACCP plan untuk diimplementasikan pada 
industry meliputi 12 step yang ditentukan oleh Codex 
Alimentarius Commission.

12
Teknologi 

Pengolahan Pangan
2

Prosedur dan aspek terintegrasi (fisik, teknik, kimia, 
mikrobiologi, dan sensori) 

13
Biokimia Pangan 

Dasar
2

Prinsip biokimia dan biologi molekular yang berkaitan 
dengan ilmu dan teknologi pangan, fisiologi pasca panen, 
dan bioteknologi pangan

14
Metabolisme 

Komponen Pangan
3

Sumber, jalur, dan fungsi dari komponen pangan didalam 
tubuh. Enzim dan hormone yang berperan dalam 
metabolism makanan dalam tubuh

15 Pangan Fungsional 2

Manfaat berbagai macam pangan dan minuman untuk 
kesehatan baik pangan alami ataupun pangan olahan. 
Mata kuliah ini membahas hubungan antara pangan, 
nutrisi dan kesehatan, fungsional dari komponen pangan 
dan mekanisme dalam mencegah masalah kesehatan.

16 Praktikum Terpadu 3

Kombinasi komprehensif kerja praktik dalam manajemen 
industri, proses pengolahan pangan, analisis pangan, 
quality assurance produk pangan, sistem keamanan 
pangan, dan marketing produk pangan. 

17 Sistem Jaminan Halal 2

Memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai 
aspek halal pada proses produksi pada industri 
pangan, pentingnya halal untuk menjaga konsumen 
dari perdagangan pangan, prinsip halal haram, regulasi 
internasional dan nasional mengenai halal, prinsip 
produksi produk halal dan titik kritisnya, badan sertifikasi 
halal, dan pelabelan halal.



NO NAMA PERGURUAN 
TINGGI KOTA

SBMPTN

DAYA TAMPUNG 2017 PEMINAT 2016

1
Institut Pertanian 

Bogor
Bogor 36 1.326

2
Universitas 
Brawijaya

Malang 56 1.258

3
Universitas Sebelas 

Maret
Surakarta 52 1.532

4 Universitas Sriwijaya Palembang 40 538

5
Universitas Gadjah 

Mada
Yogyakarta 40 1.236

6
Universitas 
Padjajaran

Bandung 75 2.149

7
Universitas 
Diponegoro

Semarang 46 1.014

8
Universitas Jendral 

Soedirman
Purwokerto 50 1.072

9 Universitas Jember Jember 56 1002

10
Universitas 

Sumatera Utara
Medan 32 996

PTN/PTS/PTK YANG 
MEMBUKA JURUSAN INI

gb 3 Balairung fakultas 
teknologi pertanian IPB 
(sumber pribadi)



PROBLEMATIKA/ISU/TREN YANG SEDANG HITS DI 
NASIONAL/INTERNASIONAL DIMANA JURUSAN 
INI DAPAT MEMBERI SOLUSI/BERPERAN

NO ISU DESKRIPSI SINGKAT

1
Produk Indonesia yang 

diekspor ke luar negeri ditolak 
karena masalah higienitas

Teknologi pangan memastikan produk pangan hasil pertanian 
memiliki kualitas yang aman dan seragam sehingga dapat 
diterima dengan baik pada saat proses ekspor

2
Peranan industri pangan 

terhadap kemajuan 
perekonomian Indonesia

Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga 
bahan pangan khususnya sembilan bahan pokok, para food 
technologist memastikan bahwa pangan diproduksi secara 
stabil dan berkepanjangan

3
Makanan sering kali busuk dan 

tidak awet disimpan dalam 
waktu yang lama

Food Technologist memiliki kemampuan dan keilmuan untuk 
memperpanjang umur simpan yang sesuai dengan peraturan 
pangan yang ditetapkan pemerintah

4

Keracunan pangan sering kali 
terjadi di acara atau kegiatan 

skala besar seperti pernikahan 
dan sejenisnya

Food Technologist memiliki dasar ilmu untuk memastikan 
penyebab-penyebab keracunan pangan yang sering terjadi 
sehingga dapat dicegah di kemudian hari

5

Banyaknya bencana alam 
dan peperangan menyulitkan 
para korban untuk memenuhi 

kebutuhan pangannya.

Teknologi pangan berperan dalam menciptakan produk-
produk siap saji dan instan yang mudah dikonsumsi dan 
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sehingga memudahkan 
para korban bencana alam maupun korban perang dalam 
memenuhi kebutuhan gizinya.

gb 4 Badan POM (sumber teropongsenayan.com) gb 5 Sertifikasi Halal oleh MUI (sumber gomuslim.co.id)



INSPIRASI KARYA MAHASISWA 
TERBAIK DI JURUSAN INI 

NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT – NAMA PERGURUAN TINGGI

1

Beras Analog 
Sumber : http://fst.ipb.ac.id/cms/en/news/detail/73/

prof-slamet-budijanto-analog-rice-makes-food-
diversification-a-success

Prof. Slamet Budijanto – Institut 
Pertanian Bogor

2

Permen Minyak Kayu Putih
Sumber :

http://www.antarabogor.com/berita/7361/cajuput-
candy-permen-nakal-ciptaan-dosen-ipb

Prof. Dr. Ir C. Hanny Wijaya– Institut 
Pertanian Bogor

3 Penentuan Umur Simpan Produk Pangan
Dr. Muhammad Arpah– Institut 

Pertanian Bogor

4
Penentuan Jumlah Populasi Investasi Tikus pada 

Gudang Pangan
Dr. Yadi Haryadi– Institut Pertanian 

Bogor

5

Lontong Steril
Sumber : 

http://www.tribunnews.com/kesehatan/2015/02/27/
ipb-ciptakan-lontong-steril-untuk-pengungsi-tahan-5-

tahun-tidak-basi

Prof. Dr. Ir Sugiyono –Institut 
Pertanian Bogor

6

Mie Jagung 
Sumber :

http://www.beritasatu.com/kesehatan/298801-ipb-
kembangkan-mi-instan-sehat-berbahan-dasar-jagung.

html

Dr. Tjahja Muhandri dan Ir Subarna 
–Institut Pertanian Bogor

gb 6 Cajuput Candy 
produk buatan IPB 
(sumber 3.bp.blogspot. 
com)



NO NAMA KARYA NAMA PEMBUAT – NAMA PERGURUAN TINGGI

7

Nanno Healthy Powder
Sumber :

http://health.liputan6.com/read/2528787/suplemen-
bubuk-tinggi-protein-temuan-empat-akademisi-ub-

malang

Ahfad Ulhidayati, Dininurilmi Putri, 
Galuh Aulia, Olivia Dirga-Universitas 

Brawijaya

8

MASOCA-Ball
Sumber : 

http://www.jambiekspresnews.com/berita-8091-
masocaball-tim-mahasiswa-ipb-yang-sukses-juara-

kedua-kontes-pangan-dunia.html

Ardiyansah Mallega STP, Stella 
Denissa STP, Alviane Leonita STP 

-Institut Pertanian Bogor

9

Sun-Ami (Nutritious Flatbread to Alleviate Pregnancy 
Related Problems in South Sudan)

Sumber :
http://health.kompas.com/

read/2016/07/26/134500723/Mahasiswa.IPB.Jadi.
Finalis.Lomba.Inovasi.Pangan.di.Amerika.

Cynthia Andriani STP, Michael 
Liong STP, Saiful Pratama-Institut 

Pertanian Bogor

10

Creve (Rich Calcium Vegetable Cream Soup)
Sumber :

http://health.kompas.com/
read/2016/07/26/134500723/Mahasiswa.IPB.Jadi.

Finalis.Lomba.Inovasi.Pangan.di.Amerika.

Lidwina, Monica, Eric Prasetya, 
Faradis Rahmawati-Institut 

Pertanian Bogor

gb 7 Produk Praktikum 
terpadu Mie jagung 
(sumber pribadi)



NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

1
Research and 
Development 

(RnD)

Melakukan pengembangan terhadap produk, meliputi bahan baku alternatif, 
membuat rancangan proses, uji stabilitas produk, uji stabilitas kemasan, 
memastikan produksi skala lab dan skala industri memiliki karakteristik yang 
sama, menentukan yield produksi.

2
Quality Control 

(QC)

Memastikan industry pangan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. Monitoring, uji tes, memeriksa proses 
produksi, memastikan kualitas barang input dan output, dan inspeksi.

3
Quality 

Assurance (QA)

Menyediakan informasi mengenai usaha untuk mencapai parameter-
parameter mutu yang telah ditetapkan, mengorekso tahapan proses 
produksi yang kurang tepat untuk mengurangi kerugian produsen, menyusun 
perencanaan prosedur jaminan kualitas produk.

4 Production
Melakukan perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari manufaktur dan 
bertanggung jawab untuk memastikan barang diproduksi secara efisien, 
memenuhi standar kualitas, jumlah produksi tercapai, sesuai anggaran biaya.

5 Marketing

Melakukan survei kebutuhan pasar, menjaga dan meningkatkan volume 
penjualan, melaporkan hasil penjualan perusahaan, bekerjasama dengan 
product development untuk mengembangkan suatu produk yang dibutuhkan 
oleh pasar berdasarkan hasil survei.

6 Supply Chain

Mengawasi proses transformasi dan distribusi barang dari bahan baku 
hingga produk akhir, mempertimbangkan lokasi dari fasilitas yang berdampak 
pada aktivitas dan biaya dalam memproduksi produk sesuai standar 
hingga disimpan di gudang dan pendistribusiannya ke sentra penjualan, 
mengefisiensikan aktivitas dan biaya seluruh sistem.

7 Auditor
Melakukan pengawasan pada seluruh aspek pada industri pangan untuk 
menjamin keamanan pangan, kehalalan, dan standar kualitas yang 
ditetapkan.

PROSPEK KERJA DAN WIRAUSAHA



NO NAMA PROFESI JOB DESCRIPTION

8 Konsultan
Memberikan konsultasi kepada industry pangan tentang produksi, quality 
control/ mutu pangan, keamanan pangan, pemasaran dan trend produk. 

9
Regulatory 

Affairs

Penghubung antara perusahaan dengan otoritas pemerintahan, bertanggung 
jawab dalam mempresentasikan dokumen registrasi produk kepada otoritas 
yang berwenang (BPOM), menegosiasi untuk mendapatkan lisensi pemasaran 
produk, sumber informasi peraturan dan legalitas didaerah tempat dimana 
perusahaan akan memasarkan produknya. 

10 Wirausaha
Mendirikan suatu perusahaan di bidang makanan atau minuman, mendirikan 
sebuah toko seperti toko roti, kafe kopi dan cokelat, kedai eskrim, dll.

NO JENIS INSTANSI NAMA INSTANSI

1 Dinas/Kementrian Departemen Pertanian, Balitbang, BPOM

2 BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Tirta Raya Mina

3
Perusahaan 

Swasta

PT Indofood, PT Nutrifood Indonesia, PT Nestle Indonesia, PT Garuda 
Food, PT Belfoods Indonesia, PT Kalbe, PT Arnott’s Indonesia, PT 
Perusahaan Industri Ceres, PT Glico Indonesia, PT Mondelez, PT 

Ajinomoto Indonesia, PT Mayora Indah, PT Bina Karya Prima.  

4 Lembaga Sosial FAO

5 Lainnya LPPOM MUI, LIPI, GAPMMI

gb 8 PT Indofood CBP (sumber redaksi.co.id) gb 9 Fieldtrip ke Ajinomoto (sumber pribadi)



NO KONSENTRASI/SUB-
KONSENTRASI JUDUL PENELITIAN

1 Rekayasa Pangan

Pengembangan Cokelat Paduan Cair Penyalut Es Krim Berbasis Palm 
Kernel Olein di PT Smart Tbk

Pengembangan Sayur Kaleng Sebagai Alternatif Sumber Serat untuk 
Pangan Darurat

Evaluasi Kecukupan Proses Sterilisasi Rendang Sapi dalam Kaleng di PT 
Langit Cerah Sukses

Pengembangan Bionanokomposit Film Berbasis Tapioka/Nanopartikel 
Perak dan Tapioka/Nanopartikel Seng Oksida dengan Plasticizer Gliserol

2 Kimia Pangan

Karakterisasi Pati Resisten Tipe 5 Singkong Manggu (Manihot esculenta) 
Hasil Modifikasi Menggunakan Minyak dan Asam Lemak

Optimasi Penggunaan Kalsium Sulfat dan Karaginan pada Pembuatan 
Tahu Lembut

Modifikasi Pati Garut (Maranta Arundinaceae L.) dengan Metode 
Debranching, Siklus Autoclaving-Cooling dan Heat Moisture Treatment 

(HMT) untuk Menghasilkan Pati Resisten Tipe III (RS 3)

3
Mikrobiologi 

Pangan

Ketahanan Mutan Cronobacter Sakazakii dan Mikroorganisme lain 
Terhadap Ampisilin untuk Pengembangan Media Spesifik

Potensi Senyawa Fitokimia Filtrat Media Pertumbuhan Jamur Tiram 
Merah Muda (Pleurotus Flabellatus) sebagai Antioksidan dan 

Antimikroba

Perilaku Bacillus Cereus Selama Fermentasi Tempe yang Diperkaya 
dengan Bakteri Asam Laktat

4 Biokimia Pangan

Bioavailabilitas Mineral Kalsium dari Tepung Tempe dan Tepung Kedelai 
Rebus pada Tikus Percobaan

Pemanfaatan Potensi Manggis Merah (Garcinia fobressi) Sebagai 
Pengawet Alami dan Minuman Fungsional

Reduksi Senyawa Purin pada Emping melalui Proses Perendaman 

CONTOH JUDUL 
PENELITIAN/SKRIPSI



NO NAMA SITUS/AKUN 
MEDSOS PENJELASAN SINGKAT KONTEN SITUS

1
http://

foodreview.
co.id/

Situs/majalah yang memberikan informasi mengenai  berbagai hal yang 
berkaitan dengan pangan, isu-isu mutakhir, penemuan perkembangan 
pangan, faktor ekonomi, sosial, dll. Informasi mengenai penghargaan pada 
peneliti pangan, prospek pangan pada industri, tren industri, keamanan 
pangan secara global dan lain-lain.

2
http://patpi.

or.id/

Mencakup penjelasan aplikasi ilmu dari teknologi pangan, meliputi 
penanganan bahan mentah, pengolahan, pengawetan, pengemasan, 
penyimpanan, distribusi, pengawasan mutu, keamanan, pengembangan, 
aspek  gizi dan kesehatan. Menyediakan Jurnal Teknologi dan Industri 
Pangan, infromasi mengenai seminar nasional dan internasional .

3
https://www.ift.

org/

Berisi majalah mengenai teknologi pangan, jurnal teknologi pangan,  
menyediakan informasi mengenai konferensi dan kompetisi pangan, dan 
berita terkini mengenai isu pangan di masyarakat dunia 

4
http://www.
iufost.org/

Mencakup persatuan organisasi para scientific ilmu dan teknologi pangan 
yang beranggotakan lebih dar 75 negara, mengorganisasikan kongres-
kongres pangan, mengembangkan pengetahuan mengenai disiplin ilmu 
pangan yang berdistribusi dalam mencukupi kebutuhan pangan di dunia.

5 www.fao.org/

Berisi berita mengenai isu-isu kualitas pangan dan hidup sehat, bertujuan 
untuk mengurangi angka kelaparan, mencegah malnutrisi, menurunkan 
angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian dan social dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan 
generasi sekarang dan yang akan datang.

SITUS PENUNJANG 
INFORMASI JURUSAN

gb 10 Praktikum 
Pengolahan pangan 
(sumber pribadi)



6
http://journal.ift.

or.id/
Kumpulan jurnal nasional bidang pangan yang dimiliki oleh Indonesian Food 
Technologist yang telah mendapat pengakuan dari LIPI dan DIKTI.

7
http://www.ift.

or.id/

Kumpulan Indonesian Food Technologist, berisi jurnal Aplikasi Teknologi 
Pangan, artikel-artikel pangan, tanya jawab dengan ahli pangan, memberikan 
informasi mengenai konferensi dan symposium bidang pangan, dan riset-
riset mengenai bidang pangan.

8
http://www.ftb.

com.hr/

Berisi review jurnal internasional yang telah dipublish mengenai biologi 
molekular, proses bioteknologi, ilmu pangan, analisis komposisi pangan 
danproduk akhir, teknologi dan proses pangan, dan penanganan 
limbah. Jurnal yang dipublikasikan berasal dari fakultas teknologi pangan 
dan bioteknologi, University of Zagreb, Croatia.

9

http://www.
jobstreet.

co.id/id/job-
search/food-

technology-or-
food-safety-

jobs/

Berisi lowongan pekerjaan bagi para lulusan teknologi pangan pada 
beberapa Industri pangan meliputi bagian keamanan pangan, quality 
assurance, Research and Development/Food Formulator, produksi, spesialis 
proses teknik, manager operasional dll. 

10

http://
www.rihed.

seameo.org/
programmes/

aims/

Menyediakan informasi mengenai program pertukaran pelajaran di 
beberapa negara ASEAN. Salah satu jurusan yang berkesempatan dalam 
melakukan program student mobility adalah mahasiswa Teknologi Pangan 
yang dapat dilaksanakan di Negara Thailand, dan Malaysia, serta negara 
lainnya yaitu Jepang. 

PILIHAN MINAT BIDANG 
S2 DAN S3

NO
NAMA PROGRAM STUDI 

PASCASARJANA DI 
BIDANG INI

NAMA UNIVERSITAS DALAM/LUAR NEGERI

1 Ilmu Pangan

Institut Pertanian Bogor

Universitas Brawijaya

Universitas Gadjah Mada

Institute of Food Technologist

Wageningen University

Swiss German University



NO
NAMA PROGRAM STUDI 

PASCASARJANA DI 
BIDANG INI

NAMA UNIVERSITAS DALAM/LUAR NEGERI

Ilmu Pangan

Mae Fah Luang University

Ibaraki University

Tokyo University of Agriculture and 
Technology

2 Manajemen

Universitas Indonesia

Universitas Mercu Buana

Institut Teknologi Bandung

University of Sidney

3
Pariwisata/
Hospitality

Universitas Gadjah Mada

Universitas Udayana

Universitas Trisakti

4 Gizi dan Kesehatan

University Private Ottawa Canada

Institut Pertanian Bogor

Universitas Indonesia

Universitas Gadjah Mada

Universitas Sebelas Maret

University of Nebraska

5
Packaging 

Development

Kasetsart University

Michigan State University

Lund University

Brunel University London



NO QUOTES NAMA TOKOH

1
Each and every member of food industry, 
from farm to fork, must create a culture 

where food safety and nutrition is paramount 
Bill Marler

2
A lot is happening in agriculture and food 

engineering, it is a never ending area 
innovation

Sravanthi Budaraju

3
Let food be thy medicine and medicine be thy 

food Hippocrates

4 There is no sincere love than the love of food George Bernard Shaw

5
Find something you’re passionate about and 

keep tremendously interested in it Julia Child

NO NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI

1 Ilmu dan Teknologi Pangan

2 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian

3 Nutrisi dan Teknologi Pangan

4 Teknologi Pangan dan Gizi

5 Teknologi Hasil Pertanian

QUOTES/KATA BIJAK DARI TOKOH 
DI BIDANG INI

NAMA PRODI/
JURUSAN YANG 
MEMILIKI KEMIRIPAN 
ATAU HUBUNGAN 

gb 11 Bill Marler, seorang pengacara yang fokus pada 
kasus-kasus makanan beracun dan tercemar di AS
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mendapat penghargaan, diantaranya Awardee Outstanding Science Education 
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