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PTT4102 DASAR EKOSISTEM 2 (2 + 0) 
Prinsip-prinsip penggunaan sumberdaya lahan sebagai unsur lingkungan dan keterkaitannya dengan 
keanekaragaman hayati dan peningkatan jumlah penduduk merupakan isu pokok dalam perubahan 
ekosistem.  Untuk memahami perubahan tersebut pemahaman variabel ekologi yang meliputi materi, 
energi, ruang, waktu, diversitas dan keterkaitan kelima variabel tersebut sangat diperlukan.  
Mekanisme “self regulation” dalam sistem ekologi akan dibahas dalam mata kuliah ini.  Pemahaman 
tentang konsekuensi biologi akibat variasi kondisi atmosfer akan membentuk ekosistem yang khas.  
Ekosistem danau, hutan, Daerah Aliran Sungai, padang rumput, pertanian, perkotaan dibahas tentang 
prinsip dan permasalahannya.  Azas-azas ekologi dan kebocoran ekosistem sebagai akibat salah 
pengelolaannya merupakan awal kerusakan sumberdaya alam.  Akhirnya prinsip-prinsip ekologi baik 
sekala plot, bentang lahan, regional dan nasional dalam perencanaan wilayah  dibahas guna 
melandasi matakuliah lanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam 
Prasyarat :   

 
PTT4201 GEOLOGI LINGKUNGAN 3 (2 + 1) 
Planet bumi sebagai tempat kehidupan manusia, binatang, hewan dan makhluk lainnya mempunyai 
peranan yang strategis dalam menata kehidupan. Bumi dengan segala perilakunya dapat memberikan 
pengaruh nyata terhadap pola kehidupan.  Oleh karena itu pemahaman tentang planet bumi mulai dari 
bagaimana teori pembentukannya, komposisi, bahan penyusunnya serta peristiwa-peristiwa yang 
dapat terjadi di permukaan maupun di dalam bumi sangat penting untuk diketahui agar manusia 
dalam memanfaatkan potensi yang ada di dalam maupun di luar bumi sesuai dengan kaidah-kaidah 
pelestarian alam 
Prasyarat :  PTT4101 

 
PTT4202 HIDROLOGI 3 (2 + 1) 
Siklus hidrologi dan neraca air dalam beberapa tingkatan dan diutamakan neraca air pada lahan 
pertanian.  Analisis terhadap setiap komponen neraca air ditekankan pada pengukuran atau 
penaksiran kuantitatif, yang meliputi hujan, infiltrasi, perkolasi, drainase, aliran permukaan dan 
bawah permukaan, evapotranspirasi, dan simpanan air dalam tanah di bawah tanah (groundwater).  
Pendalaman terhadap neraca air melalui analisis komponen secara kuantitatif untuk mendiagnose 
permasalahan tentang air pada lahan pertanian serta mendesain rencana pengelolaan dalam rangka 
pemecahan masalah.  Latihan-latihan praktis dan studi lapangan untuk mengamati dan melihat 
langsung penerapan hidrologi dalam bidang pertanian 
Prasyarat :  PTT4101, PTB4103 

 
PTT4104 KIMIA TANAH 3 (2 + 1) 
Koloid tanah, muatan tanah, pertukaran ion.  Larutan tanah, kekuatan ion.  Beberapa sifat kimia 
tanah, antara lain : kapasitas Tukar Kation (KTK), kejenuhan basa, reaksi tanah dan daya sanggahan 
(buffer) tanah.  Masalah dan penanggulangan kemasaman dan kebasaan tanah dari segi kimia tanah.  
Pencemaran kimiawi di tanah, analisis tanah 
Prasyarat :  PTT4101 

 



 
PTT4105 FISIKA TANAH 3 (2 + 1) 
Komposisi fisik tanah yang terdiri dari komponen padat, cair dan gas dalam tanah yang menjadi dasar 
dalam membentuk sistem tiga fase yang kompleks.  Mengukur jumlah setiap komponen tanah dan 
parameter yang menggambarkan hubungan antar komponen : tekstur, agregat dan struktur tanah, 
ruang pori, kerapatan isi, kadar air dan kapasitas menahan air.  Konsep dan pengertian dasar tentang 
reaksi permukaan, permukaan ganda, potensial air, dan kurva karakteristik air tanah.  Pemahaman 
dasar tentang proses-proses fisik dalam tanah seperti agregasi dan deformasi tanah, aliran air jenuh 
dan tidak jenuh (kasus-kasus infiltrasi,penguapan atau evaporasi dan drainase), difusi gas dalam 
tanah serta perambatan suhu 
Prasyarat :  PTT4101 

 
PTT4106 BIOLOGI TANAH 3 (2 + 1) 
Definisi dan lingkup kajian Biologi Tanah, perkembangan studi biologi tanah, tanah sebagai habitat 
organisme tanah, mikroflora dan fauna tanah, sumber energi dan nutrisi organisme tanah, akar 
tanaman dan rhizosfer, interaksi organisme tanah, hubungan sifat tanah dengan organisme tanah, 
mikoriza, transformasi karbon, transformasi nitrogen, fiksasi nitrogen, transformasi sulfur, fosfor dan 
unsur lain, bioremediasi, pengomposan, gas global, bioindikator, kualitas tanah, intensifikasi 
pertanian dan organisme tanah 
Prasyarat :  PTT4101, PTT4103 

 
PTT4107 MORFOLOGI DAN KLASIFIKASI TANAH 3 (2 + 1) 
Kajian tentang morfologi tanah, sekuens pembentukan horizon, jenis dan macam horizon, epipedon 
dan endopedon sebagaipenciri utama, macam dan jenis proses yang berkaitan dengan pedogenesis, 
penyifatan horizon dan epipedon, faktor pembentuk tanah,proses yang berkaitan dengan geogenesis, 
dasar pengelompokan jenis tanah, sistem klasifikasi, manfaat klasifikasi tanahuntuk keperluan teknik 
dan ilmiah.  Praktikum deskripsi profil dan klasifikasi tanah serta uraian klas kesesuaiannya untuk 
pertanian 
Prasyarat :  PTT4101, PTT4202 

 
PTT4108 ILMU UKUR TANAH DAN KARTOGRAFI 3 (2 + 1) 
Memberikan pengetahuan tentang pengertian dan manfaat kartografi, peta dan pemetaan, teknik 
kartografi (simbolisasi, penggambaran,penulisan, dan desain peta), skala peta, paralel, meridian, 
sistem grid dan proyeksi peta.  Pembuatan peta tematik,pengumpulan data tematik, serta data 
penunjang untuk pembuatan peta-peta.  Penjelasan tentang peta tanah: macam pengumpulan data, 
kompilasi data, pembuatan satuan peta tanah.  Pengenalan komputerisasi kartografi dan Sistem 
Informasi Geografi 
Prasyarat :   

 
PTT4203 ANALISIS LANDSKAP 3 (2 + 1) 
Pendahuluan, menjelaskan beberapa istilah-istilah penting, konsep-konsep dalam geomorfologi, 
kaitan dengan bidang ilmu lain dan penerapan geomorfologi.  Materi utama mata kuliah ini adalah : 
proses-proses geomorfik, klasifikasi landform, pemetaan landform, dan geomorfologi terapan.  
Proses-proses geomorfik menjelaskan proses terbentuknya muka bumi (gaya endogen dan 
eksogen),pelapukan batuan, serta agradasi dan deposisi.  Klasifikasi landform menjelaskan berbagai 
macam klasifikasi landform yang ada.  Pemetaan landform, menjelaskan metode pemetaan landform 
mulai tahap persiapan, interpretasi citra,pengujian lapangan, dan pembuatan peta.  Penerapan peta 
landform untuk berbagai bidang ilmu lain seperti survei geologi, survei tanah, perencanaan tataguna 
lahan, bencana alam, pendugaan erosi dan konservasi tanah, dan sebagainya 
Prasyarat :  PTT4102 

 



 
PTT4204 KONSERVASI TANAH DAN AIR 3 (2 + 1) 
Pemahaman tentang kerusakan tanah sebagai akibat proses erosi : arti penting dan dampaknya, proses 
erosi dan faktor yang mempengaruhinya, hujan, tanah, lereng, tanaman.  Penggunaan dan 
kemampuan lahan, konservasi tanah dan air dengan metode teknik sipil dan tanaman.  Pengukuran 
dan pendugaan erosi 
Prasyarat :  PTT4105 

 

PTT4205 DASAR PENGINDERAAN JAUH DAN 
INTERPRETASI FOTO UDARA 

3 (2 + 1) 

Menjelaskan penginderaan jauh mengenai :pengertian, perolehan dan analisis data penginderaan jauh, 
tipe informasi dalam penginderaan jauh, sistem pasif dan aktif dalam penginderaan jauh, scanner dan 
sistem kamera,proses fisika dalam penginderaan jauh, energi, ruang dan waktu dalam penginderaan 
jauh.  Penjelasan karakteristik spektral untuk identifikasi vegetasi, tanah dan air.  Pengenalan citra 
satelit : SPOT, Landsat, TM dan MSS (orbit satelit, daerah liputan, dll.), dan interpretasi citra satelit 
dan radar untuk survei tanah.  Analisis citra digital (pra-pengolahan dan pengolahan, klasifikasi, dll.) 
di bidang pertanian (khususnya ilmu tanah) dan lingkungan baik teori maupun praktikum. 
Definisi, sejarah, manfaat fotogrametri serta penginderaan jauh dalam pemetaan sumberdaya 
nasional.  Dasar-dasar fotogrametri, pemotretan, karakteristik emulsi, filter, pemrosesan, kepekaan 
pengukuran pada foto udara.  Foto udara vertikal, penglihatan stereoskopis dan paralaks stereoskopis.  
Metode pemetaan planimetris, transfer detil, peta foto, mosaik dan ortofoto.  Interpretasi foto udara 
untuk survei tanah 
Prasyarat :   

 
PTT4109 TEKNIK ANALISIS LABORATORIUM 2 (1 + 1) 
Pengenalan alat di laboratorium dan cara pengamanan serta kalibrasinya.  Keamanan dan efektivitas 
bekerja di laboratorium. Deskripsi profil dan cara pengambilan contoh tanah. Metode pengambilan 
contoh tanah dan tanaman.  Persiapan contoh tanah dan tanaman untuk dianalisa di laboratorium.  
Cara pembuatan pereaksi (reagent) dan larutan standart (termasuk perlakuan pendahuluan pada bahan 
kimia dan standardisasi).  Beberapa metode analisis : spectrophotometri, tetrimetri, gravimetri, 
elektrometri, counting dengan LSC, pengukuran panjang akar, sifat fisik tanah.  Inokulasi 
mikroorganisme tanah, pembuatan inokulum, inokulasi rhizobium dan mikoriza, pembuatan media 
invitro.  Metode interpretasi hasil analisis. Pengelolaan laboratorium 
Prasyarat :  PTT4104, PTT4105, PTT4106, PTT4107 

 
PTT4110 SISTIM INFORMASI SUMBERDAYA LAHAN 3 (2 + 1) 
Pengertian, sejarah perkembangan dan komponen Sistem Informasi Geografi (SIG).  Dibahas tentang 
struktur data untuk peta tematik : struktur untuk SIG, titik, garis dan (hirarki, jalinan dan relasional), 
format data raster dan vektor, input data, verivikasi, penyimpanan dan output data.  Selain itu 
dijelaskan tentang metode analisis data, pembuatan model ke ruangan (spasial), overlay peta, dll.  
Beberapa paket aplikasi SIG seperti : ERDAS, ARC-INFO/ARCVIEW, ILWIS, MAPINFO, IDRISI, 
atau paket-paket lain juga dibahas dan/atau didemostrasikan 
Prasyarat :  PTT4205 

 



 
PTT4111 SURVEI TANAH DAN EVALUASI LAHAN 3 (2 + 1) 
Pengertian, ruang lingkup, kegunaan, dan pengembangan STEL dalam bidang pertanian maupun 
pengelolaan sumberdaya lahan.  Konsep dan sistem tanah untuk mempelajari keragaman horisontal, 
vertikal dan spasial dikaitkan dengan pemetaan tanah.  Prinsip dan metodologi survei tanah meliputi 
deskripsi, klasifikasi dan pemetaan serta urutan persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan interpretasi 
data.  Evaluasi lahan secara langsung dan tidaklangsung,penilaian kemampuan tanah dan kesesuain 
lahan untuk tipe penggunaan lahan tertentu.  Praktikum dan demonstrasi (lapangan dan laboratorium) 
penyusunan kerangka acuan (TOR), penyiapan, satuan peta dan perencanaan kerangka pengambilan 
contoh pewakil, deskripsi sifat tanah, pengolahan dan interpretasi data, dan penyusunan laporan 
STEL 
Prasyarat :  PTT4203, PTT4205 

 
PTT4112 METODOLOGI PENELITIAN TANAH 3 (2 + 1) 
Tanah sebagai sumberdaya lahan,penelitian dan perkembangan ilmu tanah, dan overview proses 
penelitian.  Kebijaksanaan pembangunan iptek di Indonesia, konsep statistik dan preposisi dalam 
penelitian.  Penulisan ilmiah : filsafat ilmu dan hakekat penelitian, usul penelitian, perumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka penelitian dan konseppenelitian.  Sumberdaya alam dan 
pengelolaannya, ekonomi penggunaan lahan, konsepsi respon tanaman terhadap pupuk.  Uji tanah 
dan analisis tanaman, metode kalibrasi uji tanah, penelitian bidang fisika dan konservasi tanah.  
Pendekatan sistem, simulasi dan aplikasi komputer, aplikasi beberapa teknik analisis data, analisis 
statistik dengan program serta pengujian hasil analisis data 
Prasyarat :  PTB4106 

 

PTT4113 PENGELOLAAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 

3 (2 + 1) 

Pengertian dasar dan ruang lingkup kajian serta metode pendekatan DAS sebagai satuan pengelolaan.  
PEmahaman konsep dan pelaksanaan pengelolaan DAS secara terpadu.  Komponen-komponen 
pengelolaan, meliputi : lahan, vegetasi, air dan manusia.  Pengelolaan, pengembangan dan 
perencanaan dan rencana tata ruang daerah yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.  Analisis 
mengenai dampak lingkungan.  Pembuatan makalah khusus 
Prasyarat :  PTT4204 

 
PTT4114 PENGELOLAAN TANAH DAN AIR 3 (2 + 1) 
Pengertian, cakupan, prinsip, dan permasalahan pengelolaan tanah yang berkelanjutan, serta berbagai 
upaya peningkatan produktivitas tanah dikaitkan dengan sistem pertanian organik.  Kondisi umum 
dan permasalahan tanah daerah tropika (basah dan kering) serta faktor utama yang mempengaruhi 
pengelolaan tanah.  Pengenalan sifat dan ciri tanah (struktural dan fungsional), interpretasi potensi 
dan kendala, serta upaya pengelolaan tanah-tanah bermasalah.  Berbagai contoh permasalahan dan 
penanggulangan/perbaikan pada tanah: kondisi basah (gambut, sulfat masam, pasang surut),lahan 
kering iklim kering (Alfisol, Aridisol, tanah bergaram), lahan sawah, dan kondisi khusus (Andisol, 
Vertisol).  Penyusunan makalah dan diskusi secara kelompok mengenai berbagai pengelolaan tanah 
Prasyarat :   

 
PTT4115 PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH 3 (2 + 1) 
Apakah perencanaan wilayah dan bagaimana aplikasinya di Indonesia.  Prinsip dasar perencanaan. 
Metode perencanaan dan teknik perencanaan kependudukan dan pergerakan penduduk.  Taksiran 
pendapatan daerah dan neraca sosial.  Analisis hubungan antar daerah dan keseimbangan 
pembayaran, analisis input-output, pendekatan sistem dalam perencanaan pengembangan wilayah, 
analisis perencanaan sumberdaya lahan.  Model pengembangan sentra produksi komoditi, kemiskinan 
wilayah, model pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.  Pembangunan daerah dan 
pengembangan desa.  Peranan program transmigrasi dalam pembangunan daerah 
Prasyarat :  PTT4111 

 



PTT4206 TAKSONOMI TANAH 3 (2 + 1) 
Pengertia, kaidah-kaidah dan konsep Taksonomi Tanah.  Kategori dan tata nama.  Horizon penciri 
(epipedon dan endopedon), sifat penciri khusus (sifat tanah andik, bahan albik, bahan spodik,nilai 
COLE, Dll.).  Identifikasi kelas Taksonomi Tanah mulai kategori tinggi sampai kategori rendah 
(order, suborder, gread group, subgroup, famili dan seri) dari 12 ordo tanah (Alfisol, Andisol, 
Aridisol, Entisol, Gelisol, Histosol, Inceptisol, Mollisol, Oxisol, Spodosol, Ultisol dan Vertisol).  
Pembahasan beberapa famili dan seri tanah dari beberapa ordo tanah yang umum dijumpai di 
Indonesia.  Penggunaan Taksonomi Tanah dalam survei tanah di Indonesia 
Prasyarat :  PTT4107 

 
PTT4207 FISIKA TANAH TERAPAN 3 (2 + 1) 
Peranan fisika tanah dalam produksi pertanian, khususnya dalam proses fotosintesis, respirasi dan 
transpirasi.  Hubungan antara unsur-unsur iklim dan aspek-aspek fisika tanah.  Usaha-usaha 
manipulasi sifat fisik tanah untuk mendukung produksi pertanian, seperti pengelolaan struktur tanah, 
drainase, evaporasi dan restribusi air dalam profil tanah, dan penyerapan air oleh akar tanaman.  
Pengenalan modeling dan simulasi dalam bidang pertanian serta kontribusi fisika tanah dalam proses 
pendekatan dengan simulasi dan model komputer.  Pembuatan model-model sederhana dalam bidang 
fisika tanah 
Prasyarat :  PTT4105 

 
PTT4115 BIODIVERSITAS DAN EKOSISTEM 2 (2 + 0) 
Pengertian tentang biodiversitas dan ekosistem, sifat biodiversitas dalam ekosistem, peranan 
biodiversitas alam terhadap tanaman pertanian dan hewan, peranan biodiversitas dalam 
agroekosistem, proses-poses alam yang dapat diperbarui dan ekosistem, konservasi dan regenerasi 
biodiversitas, pemacuan fungsi biodiversitas dalam agroekosistem, manipulasi biodiversitas, 
biodiversitas-kesuburan tanah dan kesehatan tanaman, sistem pertanian dan biodiversitas serta fungsi 
ekosistem 
Prasyarat :  PTT4106 

 
PTB4110 IRIGASI DAN DRAINASE 3 (2 + 1) 
Pengertian dasar dan ruang lingkup kajian irigasi dan drainase.  Tujuan dan manfaat drainase dalam 
sistem irigasi.  Pemahaman konsep irigasi dan drainase serta komponen yang mempengaruhi 
aplikasinya untukpertanian.  Komponen iklim, tanah, tanaman, dan manusia serta imprastruktur 
pendukung keberhasilan irigasi dan drainase.  Aspek teknis/metode pemberian air irigasi, efisiensi 
irigasi.  Aspek pengelolaan air irigasi berdasarkan pola tanam, analisis data iklim, sistem lahan di 
saluran dan petak tersier.  Perhitungan penentuan jumlah dan frequensi pemberian air irigasi dipetak 
tersier secara manual maupun dengan perangkat lunak CROPWAT.  Aspek kebijakan penunjang 
untuk mewujutkan gerakan hemat air di saluran dan petak tersier.  Aspek sosial budaya/cultural peran 
serta petani pemakai air dalam upaya hemat air irigas 
Prasyarat :   

 


