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1 UNI 1101 Pendidikan Pancasila 2 (2-0) 

 

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila membahas konsep dasar 

negara Indonesia, sejarah pembentukannya, landasan  historis, 

yuridis, filosofis Pancasila, Pancasila sebagai system filsafat, 

etika politik, idiologi, ketatanegaraan, dan Pancasila sebagai 

paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Sila-sila pendukung serta pengamalannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

2 UNI 1102 Bahasa Indonesia 2 (2-0) 

 

Mata Kuliah Bahasa Indonesia membahas struktur dan 

efektifitas kalimat, ejaan, komposisi, diksi, penalaran, 

paragraf; peristilahan, tanda baca, akronim dan mampu 

berbahasa Indonesia secara baik dan benar secara lisan dan 

tulisan 

3 MPA 1101 Matematika Dasar 2 (2-0) 

 

Mata Kuliah Matematika Dasar membahas pendahuluan dan 

pengertian fungsi,  fungsi invers, fungsi komposisi, fungsi 

kuadrat, fungsi eksponensial, fungsi trigonometri, logika 

matematika. Mahasiswa  diharapkan mampu 

mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip, mengamati, 

mencerna,mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpula 

4 BIO 1101 Biologi Dasar 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Biologi Umum menjelaskan tentang prinsip dan 

konsep – konsep biologi serta sel kaitannya dengan struktur 

sel, kimia sel dan metabolisme sel. Selain itu, mata kuliah ini 

juga menjelaskan tentang teori evolusi dan perkembangnya, 

menjelaskan keragaman mahkluk hidup termasuk dalam enam 

kingdom, struktur organ hewan tumbuhan serta prinsip dan 

konsep-konsep ekologi. 

                                        Silabus Mata Kuliah 
  Program Studi Diploma III Penyuluhan Kehutanan
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5 PKH 1102 Sosiologi Pedesaan 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Sosiologi Pedesaan membahas konsep sosiologi 

pedesaan, masyarakat desa dan perkembangannya, Pola 

pemukiman di desa, pandangan terhadap petani, stratifikasi 

sosial masyarakat, Lembaga-lembaga social di desa 

6 PKH 1103 Pemanfaatan Hutan 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Pemanfaatan Hutan membahas konsep hutan dan 

pemanfaatannya, hasil hutan, jasa lingkungan hutan, 

pemanfaatan kawasan hutan, konsep konservasi alam dan 

hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, perhutanan 

social, serta perlindungan dan pengamanan hutan. 

7 PKH 1104 Teknologi Informasi 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Teknologi Informasi membahas gambaran umum 

sistem komputer beserta komponen-komponennya, macam-

macam perangkat keras komputer, sejarah perkembangan 

perangkat lunak dan mengenal macam-macam software, 

Praktek MS-Word, Praktek MS-Excel, Praktek Power Point, 

Praktek Corel Draw, Parktek Photoshop, Praktek Blog, Dasar 

Sistem Informasi, Dasar Jaringan Komputer dan Komunikasi 

Data. 

8 AGB 1101 Dasar-Dasar Agribisnis 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Dasar-Dasar Agribisnis memberikan gambaran 

tentang konsep agribisnis,  potensi dan pengembangan usaha 

agrobisnis, peranan agribisnis dalam pembangunan ekonomi,  

organisasi agribisnis, karakteristik agribisnis dan kekhususan 

manajemen agribisnis, kewirausahaan agribisnis, pentingnya 

peran teknologi informasi dalam pengembangan  agribisnis 

menuju industry 4.0. 

9 UNI 1201 Pendidikan Agama 2(2-0) 

 

Mata Kuliah Pendidikan Agama membahas konsep ketuhanan, 

kejadian alam dan manusia. Hubungan antara manusia dengan 

Tuhannya, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan 

lingkungannya, dasar-dasar keimanan, perilaku dalam 
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kehidupan bermasyarakat dan agama sebagai panduan hidup 

manusia. 

10 UNI 1203 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0) 

 

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membahas 

pengertian warga negara, hak dan kewajiban warga negara, 

wawasan nusantara, falsafah negara, demokrasi, otonomi dan 

desentralisasi. Konsep bernegara, wawasan kebangsaan, cinta 

tanah air dan usaha-usaha untuk menjaga ketahanan di bidang 

ekonomi, sosial dan budaya. 

10 PKH 1203 
Poldang & Kebijakan 

Penyuluhan  Kehutanan  
2 (2-0)  

 

Mata Kuliah Poldang & Kebijakan Penyuluhan  Kehutanan 

mahasiswa belajar dan mampu memahami kebijakan 

kehutanan. Membahas peraturan perundangan kehutanan, 

perkembangan kebijakan dan peranan kehutanan, kebijakan 

lalu, kebaikan dan kekurangan. Perubahan kebijakan 

kehutanan di era reformasi, kebijakan departemen kehutanan 

2005-2009 dan prospeknya, kebijakan kehutanan dalam 

Kabinet SBY – Boediono, kebijakan dasar pembangunan 

kehutanan, pemberdayaan masyarakat, revitalisasi sektor 

kehutanan, peranan penyuluhan kehutanan, kebijakan 

kehutanan internasional, peningkatan kualitas dan kapasitas 

SDM Departemen Kehutanan. Mahasiswa mampu memahami 

Kebijakan Kehutanan. 

12 PKH 1206 
Komunikasi Dalam 

Penyuluhan 
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Komunikasi Dalam Penyuluhan memberikan 

sumbangan dalam pembentukan wawasan, sikap dan 

keterampilan profesional untuk membangun dasar wawasan 

berkenaan dengan pengertian komunikasi dalam penyuluhan, 

ruang lingkup komunikasi, model komunikasi, jenis 

komunikasi, sampai pada peran komunikasi dalam proses 

Adopsi dan Difusi Inovasi. 
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13 UNI 1202 Bahasa Inggris  2 (2-0) 

 

Mata Kuliah Bahasa Inggris membahas pemahaman bahasa 

inggris secara lisan, pendengaran dan tulisan, mengikuti 

kaidah-kaidah tata bahasa yang benar, tata Bahasa Inggris, 

kosa kata, membaca, berbicara dan mendengarkan, mengerti 

literatur dan menterjemahkannya. Meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis, menganalisis textbook bahasa inggris, 

mengaplikasikan dalam bahasa terapan. 

14 PKH 1207 Budidaya Tanaman Hutan 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Budidaya Tanaman Hutan membahas pengertian 

dasar silvikultur, pengenalan karakteristik buah, biji, benih 

dan bibit, persyaratan biofisik lapangan, pemeliharaan sumber 

benih, teknik budidaya tanaman. 

15 UNI 1204 Pengantar Ilmu Lingkungan 2 (2-0) 

 

Mata Kuliah Pengantar Ilmu Lingkungan membahas materi 

mengenai ruang lingkup ilmu lingkungan, ekologi, ekosistem, 

ekologi manusia, pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam, 

pemanasan global,  pencemaran lingkungan, AMDAL, 

pembangunan berkelanjutan 

16 PKH 1208 
Pembangunan Masyarakat 

Desa  
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Pembangunan Masyarakat Desa membahas 

konsep pembangunan masyarakat desa, masyarakat desa dan 

perkembangannya, permasalahan pertanian beserta 

kebijakannya, interaksi desa dan kota serta menguak realitas 

pedesaan, strategi pembangunan pedesaan, prinsip 

pembangunan masyarakat desa. 

17 PKH 1209 Organisasi Nirlaba  2 (1-1) P 

 

Mata Kuliah Organisasi Nirlaba membahas organisasi nirlaba 

secara menyeluruh, baik sistem organisasi, strategi organisasi, 

serta pelaku organisasi nirlaba. 

18 PKH 2301 Konservasi Tanah & Air 3 (1-2) P 
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Mata Kuliah Konservasi Tanah & Air membahas konsep dan 

aspek-aspek dari konservasi tanah dan air, siklus hidrologi, 

kelas penggunaan lahan, erosi, metode konservasi tanah dan 

air, serta implementasi dan hambatan konservasi tanah dan air. 

19 PKH 2304 
Metode Pemberdayaan 

Masyarakat 
3 (1-2) P 

 
Mata Kuliah Metode Pemberdayaan Masyarakat mahasiswa 

belajar tentang proses memilih metoda pemberdayaan. 

20 PKH 2306 
Metode & Teknik dalam 

Penyuluhan 
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Metode & Teknik dalam Penyuluhan diharapkan 

mahasiswa mampu menguasai konsep dan teknik penyuluhan 

dalam pelayanan publik kehutanan. 

21 EKO 3501 Kewirausahaan & UKM  3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Kewirausahaan & UKM diharapkan mahasiswa 

belajar tentang pentingnya jiwa kewirusahaan dan seluk beluk 

UKM. 

22 PKH 2307 Perencanaan Kawasan Hutan 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Perencanaan Kawasan Hutan membahas tentang 

pengertian perencanaan hutan, landasan/azas, tujuan, fungsi 

dan manfaat, prinsip-prinsip, serta kebijakan-kebijakan yang 

harus dipertimbangkan dalam perencanaan hutan. Penyusunan 

rencana kehutanan, rencana kehutanan nasional, rencana 

kehutanan provinsi dan kabupaten/kota. Rencana unit 

pengelolaan: hutan produksi, hutan konservasi, taman 

nasional, taman wisata alam dan cagar alam. 

23 PKH 2308 
Ekologi Manusia Sekitar 

Hutan  
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Ekologi Manusia Sekitar Hutan membahas 

mengenai ekologi dan ekosistem, etika lingkungan, 

masyarakat adat, perilaku masyarakat di sekitar hutan, 

perilaku masyarakat, pengaruh lingkungan terhadap manusia, 
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interaksi masyarakat dalam pengelolaan hutan, konflik 

masyarakat, serta pengelolaan sumberdaya hutan bersama 

masyarakat. 

24 PKH 2309 Statistika 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Statistika membahas pengertian, prinsip-prinsip 

serta konsep teori baik secara konvensional maupun  digital 

serta dapat memformulasikan konsep konvensional dengan 

digital dalam aplikasi statistik  dibidang kehutanan. 

25 PKH 2402 Keanekaragaman Hayati 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Keanekaragaman Hayati mahasiswa belajar 

tentang menangkap dan memahami fenomena alam 

keanekaragaman hayati. 

26 PKH 2403 
Perencanaan & Evaluasi 

Penyuluhan 
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Perencanaan & Evaluasi Penyuluhan mahasiswa 

mampu menguasai konsep dan teknik penyuluhan dalam 

pelayanan publik kehutanan. 

27 PKH 2407 Manajemen Pelatihan 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Manajemen Pelatihan membahas konsep 

pelatihan, siklus pelatihan, sumberdaya manusia dalam 

pelatihan, manajemen pelatihan, teknik pelatihan, sarana dan 

prasarana pelatihan, kompetensi pelatih, standar mutu 

pelatihan, organisasi penyelenggaraan pelatihan, 

profesionalisme dan etos kerja penyelenggara pelatihan, 

produktivitas dan kualitas kerja penyelenggara pelatihan, 

kepemimpinan dalam organisasi penyelenggara pelatihan. 

28 PKH 2408 
Pengenalan Konflik 

Kehutanan  
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Pengenalan Konflik Kehutanan membahas 

konsep dasar mengenai konflik, penyebab konflik, proses 

manajemen dan resolusi konflik yang harus dilakukan untuk 

mencapai suatu perdamaian positif. Untuk memahami proses 

resolusi konflik secara utuh, mahasiswa akan dibekali tentang 



                                                                                                                                                                    
 

Panduan Akademik Program Sarjana Universitas  Nusa Bangsa 
 

 

Halaman | 231  

pengetahuan dasar tentang paradigma, resolusi konflik, siklus 

konflik dan tahap resolusi konflik serta strategi-strategi 

perdamaian yang dapat dilakukan oleh beragam aktor dalam 

proses resolusi konflik. 

 

29 PKH 2409 
Praktik Dasar Penyuluhan 

Kehutanan 
3 (0-3) P 

 

Mata Kuliah Praktik Dasar Penyuluhan Kehutanan meliputi: 

persiapan praktek, orientasi lapang, perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan, penulisan draft laporan, konsultasi dan 

bimbingan, penulisan laporan, evaluasi hasil praktek umum. 

30 PKH 2410 Aplikasi Perhutanan Sosial 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Aplikasi Perhutanan Sosial membahas pengertian 

filosofi perhutanan dan sosial, manfaat hutan lestari, prinsip-

prinsip pengembangan perhutanan sosial, manfaat dan dampak 

kegiatan perhutanan sosial, optimalisasi perhutanan sosial 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar 

hutan. 

31 PKH 2411 Perlindungan Hutan 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Perlindungan Hutan mahasiswa belajar tentang 

pengertian dan ruang lingkup perlindungan hutan, pengertian 

dan munculnya hama dan penyakit hutan, dampak dan 

pengendalian hama dan penyakit hutan, proses terjadinya 

kebakaran hutan, dampak dan pengendalian kebakaran hutan, 

proses terjadinya penggembalaan liar, perambahan hutan, 

pencurian hasil hutan dan macam gangguan hutan lainnya. 

32 KHT 2405 
Ukur Tanah & Perpetaan 

Wilayah * 
3 (2-1) P 

 

Mata Kuliah Ukur Tanah & Perpetaan Wilayah* membahas 

tentang pengertian, prinsip-prinsip serta konsep teori baik 

secara konvensional maupun  digital serta dapat 

memformulasikan konsep konvensional dengan digital dalam 

aplikasi ilmu ukur tanah dan perpetaan wilayah dibidang 
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kehutanan. 

33 KHT 3609 Manajemen Ekowisata* 3 (1-2) P 

 
Mata Kuliah Manajemen Ekowisata* membahas konsep 

ekowisata dan pengembangannya di kawasan konservasi. 

34 KHT 3610 Pengelolaan KPH* 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Pengelolaan KPH* membahas dasar-dasar, 

konsep pemangkuan hutan, pertimbangan aspek tegakan, fisik 

wilayah dan sosial ekonomi. 

 

35 KHT 3612 
Silvikultur Lahan Bekas 

Tambang* 
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Silvikultur Lahan Bekas Tambang* membahas 

karakter lahan bekas tambang di area hutan, pemilihan jenis 

vegetasi yang cocok  untuk lahan bekas tambang, dan tehnik 

revegetasinya. 

36 PKH 3501 
Pemanfaatan Obyek Wisata 

Alam 
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Pemanfaatan Obyek Wisata Alam membahas 

mengenai ruang lingkup Objek dan daya tarik wisata, 

identifikasi dan penilaian objek dan daya tarik wisata alam, 

perjalanan wisata, pemasaran wisata dan pembuatan brosur 

dan liflet dalam pemasaran wisata. 

37 PKH 3502 
Pemasaran Produk 

Agroforestry 
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Pemasaran Produk Agroforestry mahasiswa 

mampu menjelaskan konsep pemasaran & penerapannya dalam 

agroforestry, analisa rantai pemasaran produk pohon agroforestry, 

memahami Proses manajemen pemasaran, bauran pemasaran 

dan analisis SWOT, perencanaan dan pengembangan produk 

agroforestry, proses perencanaan pemasaran, sistem informasi 

pasar dalam pemasaran  produk agroforestry, struktur pasar 

dan  jejaring pemasaran produk  agroforestry, kebijakan tarif 

dan non tarif kehutanan, segmentasi targeting dan positioning, 
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perkembangan konsep pemasaran, tata kelola kelembagaan  

pemasaran agroforestry. 

38 PKH 3503 
Penangkaran Satwa & 

Tumbuhan Liar 
2 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Penangkaran Satwa & Tumbuhan Liar 

mahasiswa belajar tentang mendapat gambaran pelaksanaan 

penangkaran, penjelasan tentang PP No. 8 Tahun 1999 dan 

permenhut No. 19 Tahun 2005, pengembangbiakan satwa 

dalam lingkungan terkontrol, persyaratan umum pengadaaan 

dan legalitas asal induk, pengembangan populasi satwa 

berbasis alam, ketentuan/persyaratan pengembangan populasi 

satwa berbasis alam, pembesaran satwa (ranching), selintas 

tentang CITES (Convention International Trade in Danger 

Species of Wild Fauna and Flora), perbanyakan tumbuhan 

secara buatan (Artificial Propagation), penandaan dan 

sertifikasi. 

39 PKH 3504 
Pemanfaatan Limbah Industri 

Hasil Hutan  
3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Pemanfaatan Limbah Industri Hasil Hutan 

membahas  pengertian dan macam  limbah, pengaruh limbah, 

pemanfataan limbah. 

40 PKH 3506 Penulisan Karya Ilmiah  3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah membahas hubungan 

karya tulis dan pengembangan ilmu pengetahuan, komponen-

komponen dari kegiatan kajian, ruang lingkup kajian dalam 

bidang ilmu penyuluhan, beragam pilihan metode kajian, 

teknik penyusunan proporsal karya ilmiah, teknik penyusunan 

karya ilmiah dan etika ilmiah. 

41 PKH 3507 
Ekonomi Sumberdaya Alam 

& Ligkungan  
2 (1-1) P 

 
Mata Kuliah Ekonomi Sumberdaya Alam & Ligkungan 

membahas  mahasiswa belajar tentang Pengertian, pengertian 

dan ruang lingkup Ekonomi Sumberdaya Alam dan 
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Lingkungan (ESDAL), peranan sumberdaya alam dalam 

pembangunan, konservasideplisi dan pengertian, pengelolaan-

sumber, penduduk indutrialisasi dan pengelolaan SDA, 

perkembangan pemikiran, kelangkaan sumberdaya alam, 

eksternalitas dan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya 

alam hutan, sumberdaya alam air, pengelolaan sumberdaya 

alam ikan, pembangunan berkelanjutan perubahan iklim, 

solusi isu-isu lingkungan. 

42 PKH 3508 Magang 4 (0-4) P 

 

Mata Kuliah Magang membahas persiapan magang, 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penulisan draft 

laporan, konsultasi dan bimbingan, penulisan laporan, evaluasi 

hasil magang 

43 AGR 4702 Tanaman Rempah & Obat* 3 (1-2) P 

 

Mata Kuliah Tanaman Rempah & Obat* membahas peranan 

tanaman rempah dan obat yang dapat di budidayakan di 

bidang kehutanan. 

44 KHT 4742 Sistem Informasi Geografis* 3 (2-1) P 

 

Mata Kuliah Sistem Informasi Geografis* mahasiswa belajar 

menelaah konsep dasar Sistem Informasi Geografi, konsep 

Data SIG, Komponen SIG, Fungsi SIG, analisis SIG 2D, dapat 

membuat peta digital dengan SIG, dapat mengembangkan SIG 

dalam pembelajaran, mampu merancang dan melaksanakan 

kegiatan pemetaan dengan SIG. 

45 KHT 4747 
Metode Penilaian Kinerja 

PHAPL* 
2 (1-1) P 

 
Mata Kuliah Metode Penilaian Kinerja PHAPL* 

membahas konsep dan metode penilaian kinerja PHAPL 

46 AGR 4701 Kultur Jaringan* 3 (2-1) P 

 

Mata Kuliah Komunikasi Dalam Penyuluhan memberikan 

sumbangan dalam pembentukan wawasan, sikap dan 

keterampilan profesional untuk membangun dasar wawasan 

berkenaan dengan pengertian komunikasi dalam penyuluhan, 
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Ruang Lingkup Komunikasi, Model komunikasi, Jenis 

Komunikasi, sampai pada Peran Komunikasi dalam Proses 

Adopsi dan Difusi Inovasi. membahas pengertian dan aplikasi 

ilmu kultur jaringan 

47 PKH 3604 Seminar 1 

 

Mata Kuliah Seminar wajib bagi mahasiswa yang telah 

menyelesaikan Tugas Akhir dan disetujui oleh dosen 

pembimbing.  Seminar dihadiri oleh dosen pembimbing, 

pembahas, dan dihadiri minimal 5 orang mahasiswa.  

Mahasiswa minimal telah mengikuti 5 kali seminar di dalam 

program studi dan atau diluar program studi. 

48 PKH 3605 Tugas Akhir 4 

 

 


