
Departemen IImu Tanah dan Sumberdaya Lahan 

Program Studi 
Capaian Pe mbelajaran 

Manajemen Sumberdaya Lahan 
1. Berperan sebagai tenaga ahli professional dalam 

inventarisasi tanah dan lahan mencakup data lapang 
dan laboratorium; 

Minor 

2. Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi PQtensi 
dan p rmasalahan tanah dan lahan meliputi sifat 
fi sik, kimia, dan biologi serta aspek perencanaannya. 

3. Mampu menerapkan teknologi pengelolaan tanah 
yang didasarkan pada aspek kesuburan (kimia, fisik, 
dan biologi) dan kelestariannya (konservasl) serta 
mampu menyusun perencanaan penggunaan lahan 
dalam koridor pengembangan wilayah. 

4. Menguasai pengetahuan dan teod dasar tentang 
karakteristik tanah dan lahan mencakup identifi kasi, 
interp retasi, dan evaluasinya terkait pengelolaan dan 
pemanfaa tannya secara terencana dan 
ber ke lanjutan. 

5. Mampu mengelol a kegiatan dalam lingkup 
pekerjaan nya, jujur dan bertanggung jawab, dapat 
beke rjasama, terbuka, setia, dan memili ki integritas 
yang t inggi dalam melaksanakan tugas dalam lingkup 
kegiatannya. 

Manajemen lahan 
Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu menguasai ilmu pengetahuan 

pe lengkap untuk membantu me mecahkan masaJah 
manajemen lahan. 

Minor Teknologi Lahan 
Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu menguasai ilmu pengetahuan 

pelengkap untu k membantu memecah kan masalah tanah. 

Struktur Kurikulum 

No. 
Mata Kuliah 

sks Prasyarat 
Semester 

Kode Nama Ganjil Genap 
Mata Kuliah Pendidikan Kompetensi Umum 

1 IPB100 Agama 3(2-2) 1 
lO4atau 
IPB110 

2 IPB111 Pendidikan Pancasila 2(1-2) 2 
3 IPB106 Bahasa Indonesia 2(1-2) 1 
4 IPBlO? Pengantar IImu Pertanian 2(2-0) 1 
5 IPB108 Bahasa I nJ!gris 3(2-2) 2 
6 IPBl12 Olah raga dan Seni' '-CO-3) 1 
? I MAT101 Landasan Matematika 3(2-2) 1 
8 . KIM10l Kimia 3(2-3) 2 
9 BI0100 Biologi Dasar 3(2-3) 1 
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Mata Kuliah 
No. 

Kode Nama 

10 FIS100 Fisika 

11 £K0l00 Ekonomi Umum 

12 KPM130 Sosioloj!i Urnum 

1~ AGB100 PenJ!antar Kewirausahaan 
Sub Total sks 

Mata KJJliah Interdep, AG H200 Dasar-dasar Aj!ronomi 

2 GFM221 KlimatoloJ!i 

3 PTN200 Dasar -dasar Proteksi Tanamal 

4 81 0242 Fisiolol!i Tumbuhan Dasar 

5 STK211 Metoda Statistika 

6 A RLlOO Dasar-dasar Arsi tektur Lansb 

? FPA401 Politik Pertanian 

8 FPA400 Kul iah Kerja Profesi 

Sub Total sks 

Mata Kuliah Mayor 
1 T SL1 20 Pen.l!antar Kimia Tanah 

2 TS L13 0 Penl!antar Fisika Tanah 

3 T SL200 D asar-dasar Ilmu Tanah 

4 TSLlOl Analisis Tanah 

5 TSL21 0 AgroaeoloJ!i 

6 T SL250 Pen.l!inderaan Jauh dan Interp 

? TSL220 Kimia Tanah 

8 TS L230 Fisika Tanah 

, 

9 T SLl40 Biologi Tanah 

10 TSL2S1 Geomorfologi dan A nalisis LaJ 

11 TSL302 Penl!antar A.I!raria dan Kadast 

12 TSL303 Metodolol!i Penelitian 

13 TSL310 Morfoiogi dan Klasifikasi Tan, 

14 TSL320 Kesuburan Tanah 

I 

[ 15 TSL330 Pengelolaan Air 



- -

1 Sumberdaya Lahan 

erdaya lallan 

lagai tenaga ahli professional dalam 

:anah da" lahan mencakup data lapang 

ium; 


tidentifikasi dan mengevaluasi potensi 

aha" tanah dan lahan meliputi sifat 

n biologi se rta aspek perencanaannya. 

napkan teknologi p.engelolaan lanah 

1n pada aspek kesuburan (kimia, fisik, 

lan kelestariannya (konservasi) se rta 

Usun perencanaan penggunaan lahan 

pengembangan wilayah , 

~ngetahuan dan teori dasar tentang 

Inah dan lahan mencakup identifikas i, 

II1 evaluasinya terkait pengefolaan dan 

ya secara terencana dan 


Igelola kegiatan dalam lingkup 

juju r dan bertanggung jawab, dapat 

erbuka, setia, dan memiliki integritas 

1m melaksanakan tugas dalam Ilngkup 


menguasai iJmu pengetahuan 
membantu memecahkan masalah 

menguasai ilmu pengetahuan 
lbantu memecahkan masalah tanah. 

-
3(2-2) I 1 

- -2(1-2) 
l.

2(1-~ 1-
2(2-0) 1 
3(2-~ 2-
1( -0-3) 1 
3(2-2) 1 
3(2-3) ~ 

,~ MataKuliah
No. 

Kode Nama 

10 
 FI SlOO fisika 

11 
 EKOlOO Eltonomi Umum 

, 12 KPM130 Sosiologi Umum 

13 
 AG B10Q Pengantar Kewirausahaan 

Sub Total sits 
lkta Kuliah Interdep 

1 AGH200 Dasar-dasar Agronomi 

2 
 GFM221 Klimatologi 

3 
 PTN200 Dasar- dasar Proteksi Tanaman 

4 
 BI0242 Fisiologi' Tumbuhan Dasar 

5 
 STK211 Metoda Statistika 

6 
 Dasar- dasar Arsitektur Lanskap 

, 

7 
ARL200 
FPA401 Politik Pertanian 


8 
 FPA400 Kulial1 Kerja Profesl 

Sub Tetal sks 
Mata Kuliah Mayor 

Semester
Prasyaratsks 

Ganjil Genap 
3(2-3) 2 
3(2-2) 1 
3(2-2) 2 
1(1 - 0) 2-

31 

3(2- 3)  3 
3(3-0)  3 
3(2-3)  4 
3(2-3)  4 

43(2 -2) 
3(2-3) 3 
2(2 -0) 7 

3 sk:s :?: 110, 7 dst. 
IPK:<! 2 .0 

23 

, TS L120 Pengantar Kimia T anah 
2 TSL130 Pe~antar Fisika Tanah 
3 TSL20 0 Dasar-dasar Ilmu Tanah 
4 TSL2 01 Anali sis T anah 
5 TSl 210 Agrogeologi 
6 TSL250 Penginderaan Jauh dan Inter pretasi Citra 
7 TS L220 Kimia Tanah 

8 TSL230 Fisika Tanah 

9 TSL240 Biologi Tanah 

10 TSL251 Geomorfologi dan Analisis Lanskap 

11 TSL302 Pengantar Agraria dan Kadaster 
12 T SL303 Metodologi Penelitian 
13 TSL310 Morfologi dan Klasifikasi Tanah 

14 TSL320 Kesuburan T anah 

" 
~ 

1 

15 TSL330 Pengelolaan Air 

- 

3(2-3) KIM10 1 2 
2(2-0] FISlOO 2 
3(3-0) - 3 
1(0 -3) - 3 
3(2-3) - 3 
3(2-3) - 3 
3(2  3) TSL120, 4 

TSL200, 
T SU 01 

3(2-3) TSL130, 4 
TSL200, 
TSl201 

3(2-3) TSL200 4 
dan 
TSL201, 
atau 
TSL202 

3(2-3) TSL200, 4 
TSL201, 
TSL250 

2(2 -0) - 5 
3(2-3) - 5 
3(2-3) TSL200, 5 

TSL201 
3(3-0) TSL200 5 

dan 
TSL201 , 
atau 
TSL202 

3(2-3) TSL200, 5 
TSL201 

I 3(2-3) I- I 1 
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l 

! No. 
Mata Kuliah 

sks Prasyarat 
Semester 

Kode Nama Ganjil Genap 
16 TSL340 Bioteknologi Tanah 3(2-3) 81 0 100 

atau 
TSL240 

5 

17 TSL304 Desain Penelitian dan Teknik Analisis Data 3(2-3) - 6 
18 TSL311 Survai dan Evaluasi Sumberdaya Lahan 3(2-3) TSL310 6 
19 TSL321 Manajemen dan Teknologi Pu,puk 3(2 -3) TSL320 6 
20 TSL33 2 Konservasi Tanah 3(2-3) TSL200 

danTSL20 
1, atau 
TSL202 

6 

21 TSL350 Sistem Informasi Geografis dan Kartografi 3(2-3) - 6 
22 TSL360 Perencanaan Pengembangan Wilayah 3(2-3) TSL200 

danTSL20 
1, atau 
TSL202 

6 

23 T5L400 Pengelolaan T anah 3(2-3) - 7 
24 TSL410 Geografi Tanah Indonesia 2(2-0) TSL251 , 

TS L310 
7 

25 TSL460 Perencanaan T ataruang dan Penatagunaan 
Lahan 

3(2-3) - 7 

26 TSL491 Seminar 1 Telah 
penelitian 
skripsi 

7 dst. 

27 TSL492 Skripsi 6 sks 2105, 7 dst. 

Sub Total sks 77 

.) tidak diperhitungkan dalam SKS kumulatif dan IPK 

Minor : Manajemen Lahan 

No. 
Mata Kuliah 

sks Prasyarat 
Semester 

Ganjil GenapKode Nama 
1 TSL202 Pengantar Ilmu Tanah 3(2-3) ./ 

2 TSL210 Agrogeologi 3(2-3) ./ 

3 TSL332 Konservasi Tanah J3(2-3) TSL202 ./ 

4 TSL350 Sistem I nformasi' Geografis dan Kartografi 3(2-3) ./ 

5 TSL360 Perencanaan Pengembangan Wilayah 3(2-3) TSL2 0 2 ./ 

Totalsks 15 

Minor: T eknologi lahan 

No. 
Mata Kuliah 

sks Prasyarat 
Semester 

Kode Nama Ganjil Genap 
1 TSL202 Pengantar Ilmu Tanah 3(2-3) ./ 

2 TSL240 Biologi T anah 3(2-3) TSL202 ./ 

3 TSL332 Konservasi Tanah 3(2-3) TSL202 ./ 

4 TSL320 Kesuburan Tanah 3(3-0) TSL202 ./ 

5 TSL321 Manajemen dan Teknololli Pupuk 3(2-3) TSL320 ./ 

Totalsks 15 
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Deskripsi Mata Kuliah 

TSl120 Penga ntar Kimia T ana 

Prasyarat: KIM101 

Mata kuliah ini m embahas P 

Titrimetri; laru tan T a nah; Seny, 

Tanah; Kemasa ma n da n Al ka lini1 

Pe nting da lam Tanah. 

2. 	 TSL130 Penganta r Fisika Tana 

Prasyarat: FI S100 

Mata kul iah ini menjel as kan te l 

fisi ka di b ida ng ilmu ta nah 

gravimetrik), Hidro me tri dan 

kelistrikan T a nah, konsep e ner! 

dalam tanah, gas dan pertukarar 

cahaya. 

3. 	 TSL200 Dasar-dasar IImu Tal 
Prasyarat : -
Mata kuliah ini membahas penge 
klasifikasi bahan indu k t anah; 
pengadaan da n tersedianya u 
organisme tanah; a ir tanah : kE 
pengaturan nya; udara dan suhu 1 
penggunaannya; reaksi tanah da 
unsur pupuk dan mikro; pupuk c 
hijau . 

4 . 	 TSL202 Pengantar IImu Tana 
Prasyarat : -

Mata kuliah ini diranca ng dan dis 

tentang ilmu tanah dan kaita 

membahas berbagai topik yaitu f 

sifat kimia tanah, kesu buran 

bioteknologi tanah . morfologi c 

eval uas i sumberdaya la ha n, 

pere ncan aan pe nggunaan lahan 

5. 	 TS1201 AnaJisis Tanah 

Prasyarat : -


Mata kuliah ini d irancang dan d 

IImu Tanah untuk mengantar 

I 



, 

- sics Prasyarat Semester 
Ganjil Genapl 

3(2-3) BIOiQO 5 I Iatau ITSL240 
'I 3( 2-3) _ 

6
3(2-3) TSL310 6
3(2-3) TSL320 6 
3(2-3) TSL200 6 

danTSL20 
1, atau 
TSL202 

3(2-3) -
6

3(2-3) TSL200 6 
danTSL20 
1, atau 
TSL202 

3(2-3) - 7 
2(2-0) TSL251, 7 

TSL310 
1 

3(2-3) - 7 

1 Telah 7 dst. 
penelitian 
shipsi 

6 sks ~ 105, 7 dst. 
77 

----1 

-Semestersics Prasyarat 
Ganjil Gen~

~-D .,/ 

• 2-3) .,/ 

(2-3) TSL202 .,/ 

(2 3) .,/ 

v- jTSL202(2-3) 
15 I 

sks Prasyarat Semester 
Ganjil Genap

(2-3) .,/ 

(2-3) TSL202 .,/ 

:2-3) TSL202 .,/ 

'3-Q) TSL202 v 
I'2-3) TSL320 -' ~ 1S 

• 

skripsi Mata Kuliah 

TSL120 Pe ngantar Kimia Ta nah 3(2-3) 

Prasyarat: KI M101 

Mata kuliah ini membahas Prinsip Dasar Kim ia; Stoikhiometri; Gravimetri; 

Titri metri; Larutan Tana h; Senyawa Organ ik dal am Tanah; Kesetimbangan Kimia 

Ta nah; Kemasaman dan Alkalinitas Tanah; Reduksi-Oksidasi dalam Tanah; lon-ion 

Penting dalam Tanah, 

2 	 TSL130 Penga ntar Fisika Tanah 2(2-0) 

Prasyarat: FISlOO 

Mata kuliah ini me njelaska n te ntang ru ang lingkup, kegunaan, dan ap li kasi ilm u 

fisika di bidang ilmu tanan yang meliputi dimensr tanah (volum etri k dan 

gravimetrik) , Hidromet ri dan Hukum Stokes, energi pengikatan tanah, sifa t 

kelistrikan Tanah, konsep energi air ta nah, temperatu r tanah dan neraca e nergi 
dalam tanah, gas dan pertukaran gas, sitat-sifat mekanik tanah , dan sitat optik dan 
cahaya. 

3. 	 TSL200 Dasar-dasar IImu Tanah 3(3-0) 
Prasyarat : -
Mata kuliah ini membahas pengertian tanah dan pencirian edafologik; asal , sifat dan 
klasifikasi baha n induk tanah; pembentukan tanah; sifat fisi k tanah mineral; 
pengadaan dan tersedianya unsu r hara dalam tanah mineral; kl oloid tanah ; 
organisme tanah; a ir ta nah : kehilanga n air dalam bentuk uap dan cairan serta 
pengaturannya; udara dan suhu tanah; klas ifikasi tanah; tanah organik: sifat, ciri dan 
penggu naannya; reaksi tanah dan penga puran; pembicaraan umum tentang unsu r
unsur pupuk dan mikro; pupuk dan pengelolaan pupuk; pupuk kandang dan pupuk 
hijau , 

4. 	 TSL202 Pengantar IImu T anah 3(2-3) 
Prasyarat : -

Mata kuli ah ini dirancang dan disusun untu k mengantarkan pema haman mahasiswa 

tentang ilmu tanah dan kaitannya dengan pertanian dalam arti luas dengan 

membahas berbagai topik yaitu pengertian dan fu ngs; utama tanah, sifat fis ik tanah, 

sifa t kimia tanah, kes ubu ran tanah, pu pu k dan pe mupukan, organisme dan 

biote knologi tanah, morfologi dan klasifika si tanah, survei dan pemetaan tanah , 

evaluasi sumberdaya lahan, konservasi , degradasi dan rehab il itasi ta nah, 

perencanaan penggunaan lahan , pengelolaan tanah dan sumberdaya lahan. 

5. 	 TSL201 AnaJisis Tanah 1(0-3) 
Prasyarat : -

Mata kuliah ini diran cang dan disusun sebagai pe le ngkap Mata ku liah Dasar-dasar 

Il mu Tanah untuk mengantarkan mahasiswa 5-1 PS Tana h dan ManaJemen 
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kepemllikan lahan dan implementas 

Sumberdaya Lahan agar mempunyai keterampilan dalam mempelaJari sifat tanah 
di lapang dan analis tanah di laboratorium, yang dimulai dari pengambilan conton 
tanah utuh, menetapkan kadar air, kerapatan isi, ruang pori total, penetrasi akar, 
kurva pF, tekstur lapangan, warna. peptisasi dan flokulasi, selain itu penetapan
penetapan beberapa sifat kimia tanan yaitu KT K, bahan organik tanah, P dan' 
te rsedia, nitrogen total, dan unsu r mikro t rsedia. 

6. 	 TSL210 Agrogeologi 3(2 -3) 
Prasyarat : -
Mata kul iah ini bertujuan untuk membekail mahasiswa pengetahuan tentang 
berbagai macam mineral dan batuan utama yang terdapat pada kerak bum! sebagai 
salah sa tu faktor pembentuk tanah, tentang gaya-gaya eksogen dan e ndogen yang 
mengubah permukaan bumi, struktur geologi dan landform, waktu geologi dan 
formasi geologi, serta geologi regional Indonesia. 

7. 	 TSL220 Kimia Tanah 3(2-3) 

Prasyarat: TSL 120, TSL200, TSL201 

Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan 
pengetahuan mengenai konse p dasar ki mia yang terjadi dalam tanah dalam 
hubungannya dengan pertumbuhan dan produksi tanaman serta pengelolaan dan 
kelestarian sumberdaya lahan dan lingku ngan. 

8. 	 TSL230 Fisika Tanah 3(2 -3) 

Prasyarat: TSL1 30, TSL200 , TSL201 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang ruang Ilngku p dan kegunaan ilmu fisika tanah; 
karakteristiktanah idea dan su bur; komponen tanah, hubungan massa dan vol ume 
tanah, bobot isi, porositas tanah, void ratio, distribusi pori tanah. si tat-sitat dasar 
fis ik tanah, kel emba ban (kadar a ir) tanah, kurva pF; tekstur ta nahi struktur tanah; 

agregat tanah, konsistensi tanahj pengert ian, karakteristi k, dan penggunaan sistem 

koloid tanah, zeta potensial, fl okulasi dan dispersi, teo ri le rnbar ganda listrik, adhesi 

dan kohesi serta tegangan permukaan; pengertian, karakteristik dan peranan air 
tanah, kenaikan air kapiler; konsep energi air tanah, potensi air tanah, Hukum 
Darcy, pergerakan air tanah dalam keadaan jenuh dan tidak jenuh, hantaran 
hidrolik, konduktivitas i-t idrolik; pengertian, proses, perhitungan, persamaan dan 
pengukuran evaporasi, pergerakan uap air dalam tanah; peranan temp.eratu r tana h 

dan faktor-faktor yang mempengaru i-ti sifat-sifat panas tanah, kapasitas (panas) 

tanah, difusivitas dan konduktivitas tanah, pemanasan tanah; sifat mekanik tanah, 

strain dan stress, kekuatan tanah, kekompakan tanah, konsolidasi tanah, 
pengolahan tanah; prinsip-prinsip, proses serta pegerakan solute dalam tanah. 
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9. 	 TSL240 Biologi T anah 

Prasyarat: TSL200 dan TSL201, at.: 

Mata kulian Biologi Tanan mempela 

meso maupun makro, yang mempt 
biologl tanah yang pada akhirnya al 
taoaman. Mata kuliah ini juga mel 
mempengaruhi organisme tanah ~ 
ml kro serta mempelajari hubungan , 

10. 	TSL250 Penginderaan Jauh dan I 
Prasyarat: -
Mata kuliah ini mencakup pengE 
penginderaan jauh fotografikj ka 
interpretasi (visual) foto udara 

fisiografi/landform; penginderaan J 
satelit penginderaan jauh sumberd 

res lusi tinggi; penginderaan jau 
pengolahan citra digita l: pengolah 

klasifi kasi citra digital; integrasi dat 
untu k peru bahan penggunaan lahar 

11. TSl251 Geomorfologi dan AnaJis 

Prasyarat: TSL200, TS1201, TSL2 5 

Mata kuliah ini diberikan untuk me 
yang mengkaji bentuk-bentuk 
pembentukannya serta aplikasinya 
sangatdiperlukan dalam manajeme' 
(peta, foto udara, citra sate li t) banl 
analisis lanskap disamping pemahar 

12. 	 TSL302 Pengantar Agraria dan K 
Prasyarat: -
Mata kuliah ini memberi pengertian 
keagrariaan dan reformasi agraria ( 
pembangunan; berbagai model kep 

hukum yang berkaitan dengan kepe, 



1pifan daJam mempefajari sifat tanah 
ang dimulai dari pengambifan conton 
I isi, ruang pori total, penetrasi akar 
dan flokufasi , selain Itu penetapan 
KTK, bahan organik tanah, P dan K 
dia. 

3(2-3) 

i mahasiswa pengetahuan tentang 
r'lg terdapat pada kerak bumi sebagai 
tya-gaya eksogen dan endogen yang 
j dan landform, Waktu geologi dan 
ia. 

3(2-3) 

ali mahasiswa dengan wawasan 
yang terjadi dafam tanah dafam 
ksi tanaman serta pengelolaan dan 

3(2-3) 

up dan kegunaan ilmu fisika tanah; 
Inah, hubungan massa dan volu me 

tribusi pori tanah, sifat-sifat dasar 

I pF; tekstur tanan; struktur tanah; 

'akteristik, dan penggunaan sistem 
;i, teori lembar ganda fistrik, adhesi 
ian, karakteristik dan peranan air 
tanah, potensi air tanah, Hukum 

enuh dan tidak jenuh, hantaran 

;es, perhitungan. persamaan dan 

tanah; peranan temperatur tanah 

t panas tanah, kapasitas (panas) 

1asan tanah; sitat mekanik tanah, 
kan tanah, konsolidasi tanah, 
egerakan soJute dalam tanan. 

TSL240 Biologj Tanah 	 3(2-3) 

Prasyarat: TSL200 dan TSL201, atau TSL202 

Mata kuliah Biologi T anah mempelajari organisme tanah baik ya ng berukuran mikro, 
meso maupun makro. yang mempunyai pengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan 
biolog; lanah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

tanaman, Mata kuliah ini juga mempelajari faktor-faktor lingkungan tanah yang 

mempengaruhi organisme tanah seperti sifat tanah, kadar air, temperatur , iklim 

mikro serta mempelajari hubungan antara organisme tanah dan sesamanya. 

O. 	 TSl2S0 Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra 3(2-3) 
Prasyarat: -
Mata kuliah ini mencakup pengertian dan konsep dasar penginderaan jau h; 

penginderaan jauh fotograf ik; karakteristik dan geometri dasar foto udara; 

in terpretasi (visual) foto udara untuk penggunaan lahan/penutup lahan; 

fisiografiJlandform; penginderaan jauh multispektral j penginderaan jau h termal, 
satel it penginderaan jauh sumberdaya alam; sate lit penginderaan jauh Iklim dan 
resolusi tinggij penginderaan jauh gelombang mikro; radar ruang angkasa; 
pengo lahan citra digital: pengolahan awal, perentangan, dan penajaman citra; 
klasifi kasi citra digital; integrasi data dan model biofislk; dan interpretasi digital 

unt uk perubahan penggunaan lahan. 

11. 	 TSl251 Geomorfologi dan Analisis Lanskap 3(2- 3) 

Prasyarat: TSL200, TSL201, TSL250 

Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa tentang ilmu geomorfologi 
yang mengkaj i bentuk-bentuk permukaan bumi (landform) dan proses 

pembent ukarmya serta apl ikasinya untuk anal isis bentanglahan (Ianskap) yang 

sangat diperlukan dalam manajemen sumberdaya lahan. Pemanfaatan data spasial 

(peta, foto udara, citra satelit) banyak pakai unt uk interpretasi geomorfologi s dan 

anal isis lanskap disamping pemahaman di lapangan. 

12. 	 TSL302 Pengantar Agraria dan Kadaster 2(2-0) 
Prasyarat: -
Mata kuliah ini memberi pengertian kepada mahasiswa tentang pentingnya masalah 

keagrariaan dan reformasi agraria di Indonesia dalam kaitannya dengan masalah 

pembangunan; berbagai model kepemilikan lahan, konsolidasi lahan serta produk 

hukurTl yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan !mplementasinyaj konfigurasi 
kepemilikan lahan dan implementasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. 

113 



13. 	 TSL303 Metodologi Penelitian 3 ( 2-3) 
Prasyarat: -

Mata kuliah ini bertujuan untu k membekali mahasiswa pengetahuan t e ntang kaitan 

antara pengetahuan (kno wledge), ilmu (science), teknologi (technology), dan 
penelitian ilmiah (scientific research); pola pikir atau pena laran ilm iah (scientific 
reasoning); dan logika yang mendasa rinya; eti ka keilmu an se rta kekuatan dan 
kelemahan pola pikir ilm iah; proses dan prosedur penelit ian ilmiah serta etika 
penelitian ilmiah; penerapan pola pikir il miah dan prosedur pe nelit ian ilmiah dalam 

proses penelitian ilmu tanah secara umu m; menyusun usulan penelitian ilmiah, 

mencari dan menulis pustaka yang baik dan teknik pen ul isan ilmiah; pengertian 

tentang Hak Ke kayaan Inte lektual (HAKI ) ; perlindungan dan pemanfaatan HAKI. 

14. 	 TS L304 Desain Penelitian da n T eknik Analisis Data 3(2-3) 
Prasyarat: -

Mata kuliah ini memberikan kompetensi lulusan Il mu Tanah dan Sumberdaya 

Lahan untuk dapat mendeskripsikan data, melakukan eksplorasi data tanah, 

me nyusun desai n penelitian tanah dan sum berdaya lahan, teknik penarikan contoh 

unt uk populasi berbasis spasial dan berbasis a tribut, perancangan percobaan di 

rumah kaca dan petak lapang de ngan rancangan acak lengkap, kelompok, fa ktorial 
dan petak terbagi , melakukan uji beda ni lai tengah, anal isis no n parametrik untuk 
asosiasi, tabel kontingensi dan rancangan percobaan, melakukan anal isis korelasi, 

regresi sederhana dan regresi berganda serta dapat menjelaskan prinsip dasar 

analisis spasial dan peubah ganda. 

15. 	 TSL310 Morfologi dan Klasifikasi Tanah 3(2-3) 

Prasyarat: TSL200, TSL201 

Mata ku liah ini mempelajari tanah sebagai tu buh alam melalui ciri-ciri morfologi, 
fisik, kimia dan mineral dan berdasarkan ciri-ciri di atas dikelompokan ke dalam 
sistem klasifikasi' tanah yang digunakan di Indonesia. Pengert ian pedon, polipedon, 

profi l, solum, horison-horison utama, dan tatanama horison. Sifat-s ifat morfologi 

tanah: warna, tekstur, struktur, konsistensi, dan sifat-sifat morfologi tana h lainnya 

yang berkaitan dengan sifat-sifat lahan. Konsep tanah sebagai siste m terbuka, 
proses yang umu m terjadi dalam pembentukan tanah, tahap-tahap perkembangan 
tanah. Sistem Klasifikasi Taksonomi Tanah, FAa/U NESCO, dan PPT. 

16. 	 TSL311 Survei dan Evaluasi Sumbe rdaya Lahan 3(2- 3) 

Prasya rat: TSL310 

Mata kuliah ini memberikan pe ngetahua n kepada mahasiswa menge nai konse p dan 
metode survai dan eval uasi sumbe rdaya lahan, melal ui pokok- pokok bahasan yang 

mel iputi: (1) pe nge rtian, rua ng lingkup dan kegunaan survai dan evaluasi 
sumberdaya lahan; (2) konse p survai dan pemetaan su mberdaya lahan; (3) metode 
su rvai dan pemetaan sumberdaya lahan; (4) penggunaan informasi penunjang 
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dalam survai dan pemetaan sumberd 

sistem evaluasi lahan yang digunakan 

evaluasi sumberdaya lahan di Indone: 

sumberdaya lahan secara empirik dan r 

17. 	 TSL320 Kesuburan Tanah 

Prasyarat:TSL200 dan TSL201 , atau T: 

Mata kuliah ini menjelaskan agar mah 

tanah dan manajeme n hara se rta m 
masalah kesuburan tanah dalam kaitan 

18. 	 TSL321 Manaje men dan T e knologi P 

Prasyarat; TSl320 

Mata kuliah ini dirancang dan disusun u 

Tanah dan Manajemen Sumberdaya 

keterampilan yang berkai tan dengan h 
pupuk se rta reaksinya di dalam tanah, 
majemuk, mi kro, bahan amelioran dan 
melalu i uji tanah dan analisis tanama 
efisiensi pupuk dan ka pur, serta penyus 

19. 	 TSL330 Pengelolaan Air 

Prasyarat: TSl200, TSL201 

Mata kul iah ini menjelaskan tentang rUe 
air, siklus hidrologi. distribusi hujan S4 

pengelolaan infiltrasi, aliran permukaa, 
tanah dan air bawah tanah, evapotrans 

air, metode irigasi, kualitas air, pengolal 

dan aplikasi mode l hidrologi untuk peng: 

20. 	TSL332 Konservasi Tanah 

Prasyarat: TSL200 dan TSL20l , atau TS 

Mata kuliah Konservasi Tanah membah" 

jenis-jenis tehnik konservasi tanah da 

pertanian mqupun skala DAS. Titik bera 

mahasiswa pemahaman pertanian berk. 

konservasi dimana bersaran erosi pada s 

dari erosi yang dapat ditoleransikan. Disa 

yang sudah disebutkan di atas maka juga 

tanah dan air . Mata kuliah ini disertai pr< 



I 

3(2-3) 

ahasiswa pengetah uan tentang kaitan 
:ience) , teknologi (technology), dan 
,i kir atau penalaran il miah (s cientific 

etika keilmuan serta kekuatan dan 

osedur peneli tian ilmiah serta et ika 

dan prosedu r penefitian ilmiah dalam 
menyusun usulan peneritian ilmiah, 
teknik penu lisan ilmiahi pengertian 

Irlindungan dan pemanfaatan HAKI. 

· sis Data 3(2-3) 

usan IImu T anah dan Sumberdaya 
melakukan eksplorasi data tanah, 
,daya lahan, teknik penarikan eontoh 
at ribut, peraneangan pereobaan di 
In aeak lengkap, ke lom pok, faktorial 
19ah, anal isis non parametri k untuk 

lobaan, melakukan anal isis korelasi, 

dapat menjelaskan prinsip dasar 

3(2-3) 

Jh alam melalui eiri-ciri morfe logi, 
"ri di atas dikelompokan ke dalam 

esia. Pengertian ped~n, polipedon, 

lama horison. Sifat-sifat morfologi 
sifat-sifat morfologi tanah lainnya 
~p tanah sebagai sistem terbuka, 
a nah, tahap-tahap perkembangan 
'/UNESCO, dan PPT. 

n 3(2-3) 

mahasiswa mengenai konsep dan 
elalu i pokok-pokok bahasan yang 
kegunaa n survai dan evaluasi 

an sumberdaya lahan j (3) metode 

enggunaan in formasi penunjang 

dalam survai dan pemetaan su mberdaya lahan, (5) konsep evaluasi lahan , (6) 
sistem eval uasi lahan yang digunakan di Indonesia, (7) permasalahan survai dan 
evaluasi sumberdaya lahan di Indonesia, dan (8) alternatif pendekatan evaluasi 
sumberdaya lahan secara empirik dan rasional 

17. 	 TSL320 Kesuburan Tanah 3(3-0) 

Prasyarat:TSL200 dan TSL201, atau TSL202 

Mata kuliah ini menjelaskan aga r mahas.iswa mengerti prinsip prinsip kesuburan 
tanah dan manajemen hara serta mampu mengidentifikasi dan memecahkan 
masalah kesuburan tanah dalam ka itannya dengan produksi pertanian. 

B. 	 TSL321 Manajemen dan Teknologi Pupuk 3(2-3) 

Prasyarat: TSL320 

Mata kuliah ini diraneang dan disusun untuk mengantarkan mahasiswa S-1 PS IImu 

Tanah dan Manajemen Sumberdaya lahan agar mempunyai pengetahuan dan 
keterampilan yang berkaitan dengan hara dan pupuk, sifat-sifat pupuk, industri 
pupuk serta reaksinya di dalam tanah, meliputi pupuk N, P, K, pupuk sekunder, 
majemu k, mikro, bahan amelioran dan ameliorisasi, evaluasi status hara tanaman 
melal ui uji tanah dan analisis tanaman, dasar-dasar pemupukan, ekonomi dan 
efisiensi pupuk dan kapur, serta penyusunan rekomendasi pemupukan. 

9. 	 TSL330 Pengelolaan Air 3(2-3) 

Prasyarat: TSL200, TSL201 

Mata ku liah ini menjelaskan tentang ruang lingkup dan permasalahan pengelolaan 
air, siklus hidrologi, distribusi hujan secara spasial dan temporal , infiltrasi dan 
pengelolaan infi ltrasi , aliran permukaan dan pengelolaan aliran permukaan, air 
tanah dan air bawah tanah, evapotranspirasi, kebutuhan air tanaman dan neraea 

air, metode irigasi, kualitas air, pengolahan dan pemanfaatan air, pemanenan air, 
dan aplikasi model hidrologi untuk pengelolaan air. 

20. 	TS1332 Konservasi Tanah 3(2-3) 

Prasyarat: TSL200 dan TSL201, atau TSL202 

Mata kuliah Konservasi Tanah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi erosi, 

jenis-jenis tehnik konservasi tanah dan air, model prediksi erosi skala lahan 

pertanian maupun skala DAS. Titik berat dari Mata kuliah ini adal~ah memberikan 

rnahasiswa pemahaman pertanian berkelanjutan melalui pereneanaan pertanian 

konservasi dimana bersaran erosi pada setiap bidang lahan harus selalu lebih kecil 
dari erosi yang dapat ditole ransikan. Disamping aspek fisik konservasi tanah seperti 

yang sudah disebutkan di atas maka juga dibahas aspek sosial-ekonomi konservasi 

tanah dan air. Mata kuliah ini disertai praktikum berupa perhitungan faktor-faktor 
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erosi berdasark.a n rum us USLE dan juga praktek lapang pengolahan tanah mi nim urr 

(minimum tillage). 

21. 	 TSL340 BioteknologiTanah 3(2-3) 

Prasyarat: BI 0 10 0 atau TSL240 

Mata kuliah ini mempelajari teknologi untuk eksplorasi organisme didalam tanal
terutama mikrob tanah dan komponennya serta pemanfaatanya untuk keperluar 
pertanian, lingkungan dan ind ustri. Secara spesifi mata kul iah ini : 1) MengksJ 

berbagai teknik d n metoode isolasi, perbanyak dan produksi Inokulan pemicll 
tu mbuh tanaman; 2) Mengkaji penggu naan mikrob tanah untuk penggunaar 
dibidang bioteknologi lingkungan, bioremediasi li mbah minyak bumi dar' 
biodetoksifikasi logam berat; 3) Mengkaji penggunaaan mikrob tanah sebagal 
sumber enzim dan antibiotika; serta 4) Pengenalan bioteknologi moleku ler dar 
rekayasa genetika untuk deteksi virus tanah, pemanfaatan metagenom dar' 
pengguna gen yang asaJ tanah a rau organisme ta nah arau topik aktual pi lihan terkait 

dengan perkembangan terkini bioteknologi tanah. 

22. 	TSL350 Sistem Informasi Geografis dan Kartografi 3(2-3) 

Prasyarat: -

Mata ku liah mencakup materi ten tang sistem informasi yang berbasls data spasial 
dengan menggunakan teknologi komputer, yang berkembang dari kartografi, yang 
mencakup (a) konsep dasar da ta spasial dan keterkaitannya dengan data atribut 

(b) siste m skala, proyeksi dan sistem koordinat, (c) transformasi realitas data 
spasia l, (d) be rbagai sifat data masukan seperti tabel atribut, data satelit, data GPS, 
data d igitiser dan alat p mindai (scanner), (e) konsep pengolahan awal dan 
manajemen data a tribut dan spasial, (f) fu ngsi analisis yang mencakup fungsi 
klasifikasi/pemetaan statistik, fu ngsi te tangga, fungsi kete rkaitan dan fungsi 
tumpang-tindih , (g) pemodelan dan simulasi dalam manajemen sumberdaya lahan, 
(h) pengembangan dan disain produk SIG, dan (i) Isu SIG dan pengembangan 

sistem informasi yang terkait dengan s mberdaya lahan dan pembangunan 

berkelanjutan. 

23. 	TSl360 Perencanaan Pengembangan Wilayah 3(2-3) 

Prasyarat: TSL200 danTSL201 atau TSL202 

Mata kuliah ini membahas: Cl) hubungan antara pola-pola spasial sumberdaya 

lahan (geologi, geomorfologi, landscape, hidrogeologi, pedologi, imia fi sika-biologi 

tanah, dan land use/land cover) denga pola-pola spasial pemusatan dan 

perkembangan rantai sistem aktifitas bisn is dan indutri; (2) prinsip-prinsip teori 

lokasi (hukum alam dan hukum pasar) yang dapat menjelaskan pola-pola hubungan 
tersebut, serta berbagai implikasi penting yang secara logik mungkin terjadij (3) 

prinsip dan proses perencanaan untuk mendorong perubahan pola-pola spasial 
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pemusatan dan perk mbangan rantai si: 

yang lebih sesuai dengan tujuan-tujUi 

keterkaitan, keberimbangan, kemandirian 

TSL400 Pengelolaan Tanah 

Prasyarat: -

Mata kuliah ini menjelaskan ko nsep peng 
melalui pengelolaan tanah/lahan yang bai 

art i luas dengan mempertim bangkan penJ 
no n- pertanian. Subtansi kuliah dan pte 
li ngkup serta aspek-aspe k pengelola 
tanah/lahan untuk usaha pertanian dal 
lahanj penggunaan lahan, degradasi tanah 
tanaman j tanah dan bisnistani berkelanju 
upland-dryland), lahan basah (wetlalld; 

mempertimbangkan masalah lingkungan ~ 

25. TSL410 Geografi Tanah Indonesia 

Prasyarat: TSL251 TSl310 

Mata kuliah ini memberikan pengetal 

pembentuk tanah dan proses-proses pele 

pembentukkannya dengan penyebaran 

penyeharan tanah dengan pol a umum pel 

geo- kosistem di Indonesia. 

~6. 	 TSL460 Perencanaan Tata Ruang dan I 
Prasyarat: -

Mata kul iah in; memberikan perkenalan 

wilayahj tata ruang dan penataan ruangj t 

evaJuasi lahan untuk rencana tata ruang I 

rencana tata ruang kawasan konservasi 

industri; teori lokasi tata ruang dan sistem 

ruang hirarki pusat-pusat pelayanan; sister 
pe rencanaan, social capital, dan perencan 

27. 	 TSL491 Seminar 

Prasyarat: Mahasiswa telah menyelesaikar 

Tuj uan dari kegiatan ini adaJah melat 
penelitian tugas akhir dalam bentuk mal 
forum terbuka, serta memberikan pengalar 

http:berdasark.an


praktek lapang pengolahan tanah minimurr 

3(2-3) 

mtu k eksplorasi organisme didalam tanar 

lya serta pemanfaatanya untuk keperluan 

ara spesifik mata kuliah ini : 1) MengkaJ 
,erbanyak dan produksi inokutan pemicu 

Jnaan mikrob tanah untuk penggunaar 
oremediasi limbah minyak bumi dal' 

Kaji penggunaaan mikrob tanah sebagai 
Pengenalan bioteknologi molekuler daf' 
tanah, pemanfaatan metagenom dan 

sme tanah atau topik aktual pifihan terkait 
gi tanah. 

n Kartografi 3(2-3) 

tem informasi yang berbasis data spasjal 

r, yang berkembang dari kartografi, yang 

~an keterkaitannya dengan data atribut; 

,ordina.t, (c) transformasi realitas data 
lertj tabel atribut, data satelit, data GPS 
r), (e) konsep pengolahan awaJ dan 
fungsi analisis yang mencakup fungsi 

3ngga j fungsi keterkaitan dan fungs; 
si dalam manajemen sumberdaya lahan , 

~., dan (i) Isu SIG dan pengembangan 

lJmberdaya lahan dan pembangunan 

layah 3(2-3) 

antara pola-pola spasial sum be rdaya 

'ogeologi, pedologi, kimia fisika-biologi 

pola- pola spasial pe musatan dan 

dan indutri; (2) prinsip-prinsip teor! 

apat menje laskan pola-pola hubu ngan 

ang secara logik mungkin terjadi; (3) 

Idorong perubahan pola-pola spasial 

pemusatan dan perkembangan rantai sistem aktifitas bisnis dan industri kearah 

yang lebih sesuai dengan tujuan -tujuan dasar pembangunan, pertumbuhan, 

keterkaitan, keberimba ngan, kemandirian, dan ke berlanj utan. 

.. TSL400 Pengelolaan Tanah 3(2-3) 

Prasyarat; -

Mata kuliah ini menjelaskan konsep penggunaan tanah/lahan secara berkelanjutan 

melalu i pengelolaan tanah/ lahan yang baik dan tepat untuk usana pertanian dalam 

art i luas dengan mempertimbangkan pengaruh dari penggu naan lahan untuk usaha 
non-pertanian. Subtansi kUliah dan prakt ikum meliputi : pengertian dan ruang 
lingku p serta aspek-aspek pengelolaan tanah/lahan; strategi penggu naan 
tanah/lahan untuk usaha pertanian dalam arti luas; perencanaan penggunaan 
lahan; penggunaan lahan, degradasi tanah dan lahan krit is; pengeloJaan a ir dan hara 

tanaman; tanah dan bisni.stani berkelanj utan; pengelolaan tanah pada lahan kering 

(u pland-dry/and), lahan basah (wetland) se rta lahan terdegradasi/kritis dengan 

mempertimbangkan masalah fingkungan yang mungkin akan ti mbul. 

15. 	TSL410 Geografi Tanah Indonesia 2(2-0) 

Prasyarat: TSL2S1 TSL310 

Mata ku lian ini membe rikan pengetahuan tentang hubungan faktor-fak tor 

pembentuk tanah dan proses-proses pelapukan dari bahan induk dan lingkungan 

pembentukkannya dengan penyebaran tanah. Selanjutnya dihubungkan juga 

penyebaran tanah dengan pota umum pertanian dan t ipologi agroindustri disetiap 

geo-ekosistem di Indonesia. 

:6. 	TSL460 Perencanaan Tata. Ruang dan Penatagunaan Lahan 3(2-3) 
Prasyara t: -

Mata kuliah ini memberikan perkenalan dan Pendahuluan; konsep ruang dan 

wilayah; tata ruang dan penataan ruang; teori Land Rent dan dinamika Land Use; 

evaluasi lahan untuk rencana ta t.a ruang kawasan budidaya; evaluasi lanan untuk 

rencana tata ruang kawasan konservasi (Iindung); teori lokasi dan tata ruang 

in dustri j teori lokasi tata ru ang dan sistem transportasi; tata ruang pertanian; tata 

ruang hirarki pusat-pusat pelayanan; sistem aktivitas ekonomi dan tata ruang; teori 

perencanaan, social capital, dim perencanaan sebagai alat perubahan sosial. 

27. 	 TSL491 Seminar 

Prasyarat: Mahasiswa telah menyelesaikan penelitian skripsi 

Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih mahasiswa menuliskan hasil-hasil 
pene li tian tugas akhi r dalam bentuk makalah ilmiah dan menyam paikannya di 
forumterbuka, serta memberikan pengalaman ke pada mahasiswa. untu k mengikuti 

2 

117 



l 

forum seminar ilmiah. Mata kuliah ini dapat diambil jika telah menyelesaikan Departemen Agronomi da 
penelitian skripsi. 

rogram Studi Agronomi dan 
28. TSL492 Skripsi 	 6 - paian Pembelajaran 1. 	 Mengelol. 

Prasyarat: Perolehan sks ~ 105, I PK ~2 ,00 menerapk 
menghasil T ujuan kegiatan ini adalah melatih mahasiswa dalam membuat rencana penelitian. 
prima dalemelaksanakan penelitian mengenai permasalahan tanah dan lahan. baik d 

2. 	 Memprod
laboratorium, rumah kaca, kebun percobaan maupun lapang, serta memberikan 

fisiologi d 
bimbingan kepada mahasiswa dalam penulisan hasil penelitian. Mata kuliah ini pemuliaar
dapat diambil jika jumlah sks yang telah dicapai ~ 105 sks, I PK ~ 2.0 dan telah 3. 	 Mengiden 
mengajukan rencana penelitian. mendapat 

memilih ~ 

produkSi to 
4. 	 Menguasa 

karakterist 
serta pem, 

S. 	 Menguasal 
tumbuh d 
tanaman 

6. 	 Menguasai 
panen pro( 

7. 	 Menguasai 
penulisan i 

8. 	 Mengevalu 
lanjutnya 

9. 	 Mampu m 
beretika, bE 
percaya dir 

10. 	 Kemampua 
diberi tang 
kelompok 

11. 	 Kemampua 
oral maupL 
dengan pen 

inor Agronomi dan H 
:.apaian Pembelajaran Mampu mengide 

tanaman agronon 

118 


