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PENDAHULUAN 
 

 Pengantar Ilmu Pertanian merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh untuk 

mahasiswa semester satu yang terdiri dari 2 sks diantaranya 1 sks tatap muka dan 1 sks 

praktikum. Praktikum mata kuliah PIP ini menyangkut kegiatan kunjung lapang yang akan 

dilaksanakan pada suatu lokasi kegiatan budidaya pertanian. Budidaya Pertanian merupakan 

kegiatan mengelola lahan atau media tanam lain yang menggantikan fungsi tanah dan upaya 

modifikasi iklim mikro dalam budidaya tanaman serta kegiatan lainnya yang terkait langsung 

dalam proses budidaya dan pengelolaan pascapanennya. Ruang lingkup tersebut sangat luas, 

tetapi yang selalu menjadi fokus utamanya adalah kegiatan budidaya tanaman. Kegiatan 

budidaya ini disebut juga kegiatan on farm dan off fram.  

Kegiatan on farm sendiri merupakan suatu kegiatan pertanian yang produk (usaha tani) 

dilakukan di lahannya sendiri. Kegiatan on farm meliputi pengolahan tanah, pembibitan, 

pemeliharaan hingga panen produksi. Sedangkan kegiatan off farm sendiri merupakan kegiatan 

yang dilakukan di luar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usahatani. Kegiatan 

tersebut merupakan pasca panen beserta pengolahan produksi lanjutan. Produksi lanjutan 

tersebut meliputi penyediaan masukan bahan mentah, olahan produk hingga pemasaran produk. 

 

 

TUJUAN PRAKTIKUM 

Tujuan dari dilaksanakannya praktikum mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian ini yaitu 

mahasiswa mampu mengenal dan memahami secara langsung kegiatan budidaya pertanian baik 

on farm maupun off farm serta mampu mendeskripsikan komponen hingga capaian dari kegiatan 

yang masuk didalam budidaya pertanian.  

   



 

 

TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

1. Semua praktikan wajib mengikuti semua acara praktikum PIP. 

2. Praktikan tidak diperkenankan untuk inhal praktikum PIP. 

3. Bagi praktikan yang tidak melaksanakan praktikum tanpa ijin penanggungjawab, 

dianggap gugur mengikuti praktikum PIP. 

4. Redaksi laporan tidak diperbolehkan sama dengan kelompok kelompok lain, jika 

diketahui ada yang sama maka laporan akan dikembalikan dan tidak dinilai. 

5. Praktikan wajib mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku di setiap acara praktikum 

PIP. 

 

 

KOMPONEN PENILAIAN PRAKTIKUM 

1. Kehadiran  : 10 % 

2. Kuis    : 15 % 

3. Laporan  : 20 % 

4. Presentasi Laporan : 25 %  

5. Responsi  : 30 % 

 

TOTAL   : 100% 

 

  



 

 

FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM 

   CONTOH COVER 

   

LAPORAN PRAKTIKUM 
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“ judul “ 
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