
1. Rumah Kaca (4 unit)

2. Rumah Kawat (4 unit)

3. Kebun percobaan dataran rendah Banguntapan

 (3 ha) dan Kalitirto (35 ha)

4. Kebun penelitian lahan pasir pantai Keburuhan 

Purworejo (10 ha)

5. Kebun Pagilaran 1000 ha (teh, kina, kopi, melinjo) dan 

Kebun Segayung (kakao dan kelapa).
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Biaya pendidikan dengan sistem Uang kuliah Tunggal (UKT) 

sesuai dengan pendapatan orang tua mahasiswa.

Jumlah pemberi beasiswa bagi mahasiswa fakultas 

pertanian sebanyak 40 instasi baik pemerintah maupun 

swasta,  dengan penerima beasiswa sekitar  600 

mahasiswa/tahun. Beberapa pemberi beasiswa yaitu BCA, 

PT Smart,  BMU Supersemar, PT Unilever, PT Toyota Astra, PT 

Indocement Tunggal Prakarsa, Bank Indonesia, PT Exxon 

Mobil,  Bank Bukopin, PT. Djarum Kudus, PT Sari Ayu Martha 

Tilaar, Sumitomo Bank, PT Newmont, Dupont, BRI ( Bank 

Rakyat Indonesia),  PPA ( Peningkatan Prestasi Akademik) 

dan lain-lain.

Beasiswa

Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas 

Gadjah Mada terletak di Yogyakarta dimana biaya hidupnya 

murah dan kampus dapat dijangkau dengan bus kota dari 

segala penjuru. Saat ini sudah ada kerjasama UGM dan Bus 

Transjogja dengan model berlangganan menggunakan 

kartu mahasiswa sehingga tarif lebih murah. Fasilitas 

pembelajaran sangat memadai dan dapat mengakses 

internet gratis (free hotspot). Perpustakaan dilengkapi 

dengan jurnal-jurnal internasional yang dilanggan UGM 

dan dapat diakses gratis secara on line.

Lain-lain

Fakultas Pertanian UGM

Jalan Flora No 1 Bulaksumur  Yogyakarta 55281 

Telepon /Fax: 0274-523064

Website; http://faperta.ugm.ac.id

Kontak

     Penelitian yang dilaksanakan terfokus pada pengembangan 

teknologi produksi baik tanaman pangan, perkebunan maupun 

hortikultura. Pengembangan teknologi untuk mengatasi lahan  

marginal seperti lahan gambut, lahan kering dan lahan pasiran 

juga terus dilakukan. Beberapa contoh teknologi yang banyak 

dimanfaatkan adalah teknologi sambung samping pada kakao, 

teknologi budidaya padi pasang surut, teknologi produksi teh 

dll. Penelitian thesis mahasiswa dapat mengambil bagian di 

penelitian payung yang telah dibuat oleh dosen dengan biaya 

proyek ataupun swadana.

Penelitian

Biaya Pendidikan

 Penelitian bidang pemuliaan tanaman berfokus pada 

tanaman teh, kakao, padi, tomat, jagung, dan tebu untuk 

menghasilkan tanaman berdaya hasil tinggi dan tahan cekaman 

lingkungan. Verietas padi gogo telah dikeluarkan tahun 1980-an 

dan saat ini sedang disiapkan untuk pelepasan klon-klon 

tanaman teh dan tomat. Kegiatan dilaksanakan dengan metode 

konvensional dan bioteknologi yang saling melengkapi. Deteksi 

DNA digunakan untuk meyakinkan calon varietas baru yang akan 

dilepas dan uji kekerabatan.  

 Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan 

penyusutan lahan subur maka tantangan penyediaan 

pangan semakin besar. Pemerintah dituntut meningkatkan 

ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi. Usaha 

peningkatan produksi dibatasi oleh luasan dan teknologi 

produksi sehingga jumlah kebutuhan tidak seimbang 

dengan peningkatan produksi tanaman sayuran maupun 

buah buahan. Usaha peningkatan produksi pertanian perlu 

terus ditumbuh-kembangkan melalui perakitan varietas 

baru dan teknologi budidaya yang baik.

Kontribusi bidang agronomi dan pemuliaan tanaman 

tidak dapat diragukan lagi, namun tantangan baru seperti 

seperti global warming, cekaman lingkungan biotik dan 

abiotik selalu muncul sehingga perlu pemecahan masalah.

P rogram Stud i  Agronomi  d i r ancang  un tuk 

menghasilkan sumberdaya manusia yang handal di bidang 

Agronomi dengan kurikulum berbasis permasalah lokal dan 

keilmuan standar internasional, didukung oleh tenaga 

pengajar yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang 

memadai. Pada Konsentrasi bidang pemuliaan tanaman 

dipersiapkan mampu melaksanakan program pemuliaan 

tanaman dalam rangka menghasilkan varietas baru.  

Kegiatan pemuliaan tanaman meliputi konservasi 

sumberdaya genetik, pemanfaatan verietas lokal, dan 

pengembangan verietas baru baik melalui metode 

konvensional maupun bioteknologi

Latar Belakang

 Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan 

penyusutan lahan subur maka tantangan penyediaan 

pangan semakin besar. Pemerintah dituntut meningkatkan 

ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi. Usaha 

peningkatan produksi dibatasi oleh luasan dan teknologi 

produksi sehingga jumlah kebutuhan tidak seimbang 

dengan peningkatan produksi tanaman sayuran maupun 

buah buahan. Usaha peningkatan produksi pertanian perlu 

terus ditumbuh-kembangkan melalui perakitan varietas 

baru dan teknologi budidaya yang baik.

Kontribusi bidang agronomi dan pemuliaan tanaman 

tidak dapat diragukan lagi, namun tantangan baru seperti 

seperti global warming, cekaman lingkungan biotik dan 

abiotik selalu muncul sehingga perlu pemecahan masalah.

P rogram Stud i  Agronomi  d i r ancang  un tuk 

menghasilkan sumberdaya manusia yang handal di bidang 

Agronomi dengan kurikulum berbasis permasalah lokal dan 

keilmuan standar internasional, didukung oleh tenaga 

pengajar yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang 

memadai. Pada Konsentrasi bidang pemuliaan tanaman 

dipersiapkan mampu melaksanakan program pemuliaan 

tanaman dalam rangka menghasilkan varietas baru.  

Kegiatan pemuliaan tanaman meliputi konservasi 

sumberdaya genetik, pemanfaatan verietas lokal, dan 

pengembangan verietas baru baik melalui metode 

konvensional maupun bioteknologi

Latar Belakang

Menjadi program studi agronomi yang unggul di tingkat 

nasional dan internasional dalam menghasilkan lulusan 

sarjana yang berdaya kompetisi tinggi dan cakap, berbasis 

penelitian, berorientasi kepada kepentingan bangsa dan 

kesejahteraan masyarakat 

Misi yang dirumuskan adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, di bidang agronomi untuk 

membentuk pribadi manusia yang berkemam-puan 

memahami, menguasai, menerapkan ilmu agronomi.

2. Mengembangkan teknologi produksi tanaman pertanian 

melalui penelitian dan menyebar-luaskannya kepada 

masyarakat 

3. Mengembangkan program studi sejalan dengan 

erkembangan jaman dan meningkatkan manajemen yang 

transparan, berkualitas dan berkelanjutan.

Visi dan Misi

Mata kuliah yang ditawarkan berkaitan dengan ekologi dan 

fisiologi tanaman, teknologi budidaya tanaman tahunan, 

budidaya tanaman semusim, budidaya tanaman obat, 

bioteknologi pertanian, budidaya tanaman sayur dan 

hidroponik, budidaya anggrek, pekarangan dan tanaman buah, 

dan budaya jaringan. Mata kuliah keahlian bidang pemuliaan 

tanaman meliputi Genetika, Perancangan percobaan, 

pengantar pemuliaan tanaman, Metode pemuliaan tanaman, 

pengentar bioteknologi pemuliaan tanaman, teknologi benih, 

fisiologi biji dan pengantar genetika kuantitatif.

Mata Kuliah

1. Genetika dan Pemuliaan Tanaman

2. Manajemen dan Produksi Tanaman

2. Biometrika

2. Kultur Jaringan

3. Hortikultura

4. Ilmu Tanaman

5. Ekologi Tanaman

6. Teknologi Benih

Laboratorium  Pendukung:

Program Studi
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