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Capaian 
Pembelajaran CPL PRODI 

 1 Kemampuan menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi ilmiah baru yang berkontribusi pada pengembangan serta pengamalan IPTEK di bidang Ilmu Hama Penyakit Tumbuhan dan Perlindungan 
Tanaman. 



2 Kemampuan menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, di bidang Ilmu Hama dan 
Penyakit Tumbuhan dalam bentuk disertasi, serta memublikasikannya pada jurnal ilmiah nasional dan 
internasional. 

3 Kemampuan memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan termaju, melalui pendekatan interdisiplin, 
multidisiplin, atau transdisiplin, untuk mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang 
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, dan Perlindungan Tanaman. 

4 Kemampuan mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 
transdisiplin, berdasarkan hasil penelitiannya. 

5 Kemampuan menyusun argumen ilmiah secara kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat 
dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung 
kepada masyarakat. 

6 Kemampuan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya ilmiah 
yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

7 Kemampuan mengelola, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi 
hasil-hasil penelitiannya. 

8 Kemampuan mengembangkan hubungan kolegial dan kesejawatan melalui jaringan kerjasama komunitas 
peneliti di bidang Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, dan Perlindungan Tanaman. 

CP – MK 
1 Setelah menyelesaikan perkuliahan mahasiswa dapat mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan dan 

teknologi melalui penelitian tentang  bioteknologi dan teknik penelitian penyakit tumbuhan mutakhir 
 2 Memecahkan masalah melalui pendekatan interdisipliner tentang bioteknologi dan teknik penelitian penyakit 

tumbuhan mutakhir 



 3 Mengelola dan mengembangakan penelitian di bidang bioteknologi dan teknik penelitian penyakit tumbuhan 
mutakhir 

Deskripsi 
Singkat MK 

Matakuliah ini membahas tentang perkembangan bioteknologi dan teknik penelitian penyakit tanaman mutakhir; bioteknologi terkini di bidang penyakit tumbuhan; perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba antagonis untuk pengendalian penyakit tanaman; perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba bermanfaat (PGPR, PGPF, PGPM) untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen; perkembangan terkini teknik serologi, teknik PCR dan qRT-PCR untuk deteksi dini patogen tanaman; teknologi next generation sequencing (NGS) dan pemanfaatannya di bidang penyakit tumbuhan; perkembangan terkini teknik biomarker dan aplikasi biomarker untuk deteksi patogen tanaman; perkembangan terkini aplikasi senyawa antimikroba, dan teknik produksi senyawa anti mikroba untuk pengendalian penyakit tanaman; perkembangan terkini pemuliaan tanaman untuk ketahanan terhadap penyakit dan teknologi transgenik; teknik analisis kimia analitik menggunakan Kromatografi Mass Spektrometri, untuk identifikasi metabolit sekunder tanaman; Bioinformatika terkini; Teknik intepretasi dan penyajian data molekuler; Bioetika dalam bioteknologi pengendalian penyakit tanaman 
Materi 
Pembelajaran / 
Pokok Bahasan 

1. Pengantar bioteknologi terkini di bidang penyakit tumbuhan 2. Perkembangan, status terkini dan prospek bioteknologi di bidang penyakit tumbuhan  3. Perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba antagonis untuk pengendalian penyakit tanaman 4. Perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba bermanfaat (PGPR, PGPF, PGPM) untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen 5. Perkembangan terkini teknik serologi untuk deteksi dini patogen tanaman 6. Perkembangan terkini teknik PCR dan qRT-PCR untuk deteksi dini penyakit tanaman 7. Teknologi next generation sequencing (NGS) dan pemanfaatannya di bidang penyakit tumbuhan 8. Perkembangan terkini teknik biomarker dan aplikasi biomarker untuk deteksi patogen tanaman 9. Perkembangan terkini aplikasi senyawa antimikroba, dan teknik produksi senyawa anti mikroba untuk pengendalian penyakit tanaman 10. Perkembangan terkini pemuliaan tanaman untuk ketahanan terhadap penyakit dan teknologi transgenik terkini  11. Teknik analisis kimia analitik menggunakan Kromatografi Mass Spektrometri, untuk identifikasi metabolit sekunder tanaman 12. Bioinformatika terkini 13. Teknik intepretasi dan penyajian data molekuler 14. Bioetika dalam bioteknologi pengendalian penyakit tanaman 
Pustaka Utama  



 
 
 

1) Singh, KP, et.al. 2021. Emerging Trends in Plant Pathology, Springer 
2)  Gullino, M., L. dan Bonants, P.J.M. 2014. Detection and Diagnostics of Plant Pathogens. Springer 
3) Fang, Y.F., Ramasamy, R.P. 2015. Current and Prospective Methods for Plant Disease Detection. Biosensor:4, 537-
561 
4) Ownley, B.B.H; Trigiano, R.N. 2017. Plant Pathology: Concepts and Laboratory Exercises. CRC Press.  
 
Pendukung  
1)  
2) 
3) 
Dst 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak : Perangkat Keras : 
 Komputer, LCD 

Team Teaching 1. Luqman Qurata Aini, SP., M.Si., Ph.D. 
2. Dr. Anton Muhibuddin, SP., MP. 

Mata Kuliah 
Syarat 

1) Tidak ada 
2)  

 
 
 



 
Mingg
u ke- 

Sub-CP-MK 
(sebagai 

kemampuan akhir 
yang diharapkan) 

Indikator Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Kuliah / Tugas 
/ bentuk 

pembelajaran 
lain) 

Waktu 
(Durasi) 

Materi 
Pembelajaran / 
Bahan Kajian 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian (%) 

1 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian di bidang 
bioteknologi 
penyakit tumbuhan 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  bioteknologi terkini di bidang penyakit tumbuhan 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
mengembangka
n pemikiran, 
pengertian 
bioteknologi terkini di bidang penyakit tumbuhan 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Pengantar bioteknologi terkini di bidang penyakit tumbuhan 
 
Pustaka: 1, 2, 3, 4 
 
 

5 % 



2 Memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner di 
bidang bioteknologi di bidang penyakit tumbuhan  
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  
perkembangan 
dan aplikasi 
bioteknologi di 
bidang penyakit 
tumbuhan 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
bioteknologi di 
bidang penyakit 
tumbuhan 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Perkembangan, status terkini dan prospek bioteknologi di bidang penyakit tumbuhan  
 
Pustaka: 1,2,3, 4, 
5 
 
 

5 % 

3 Mahasiswa 
mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian tentang 
teknologi terkini dan prospek aplikasi mikroba antagonis untuk pengendalian penyakit tanaman 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba antagonis untuk pengendalian penyakit tanaman 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
mengembangka
n pemikiran 
tentang 
perkembangan status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba antagonis untuk pengendalian penyakit tanaman 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba antagonis untuk pengendalian penyakit tanaman 
 
Pustaka: 1, 4 
 
 

5 % 



 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

4 Mahasiswa 
mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian tentang 
teknologi terkini dan prospek aplikasi aplikasi mikroba bermanfaat (PGPR, PGPF, PGPM) untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba bermanfaat (PGPR, PGPF, PGPM) untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
mengembangkan pemikiran 
tentang status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba bermanfaat (PGPR, PGPF, PGPM) untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen 
 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Perkembangan, status terkini dan prospek teknologi aplikasi mikroba bermanfaat (PGPR, PGPF, PGPM) untuk peningkatan ketahanan tanaman terhadap infeksi patogen 
 
Pustaka: 1, 4 
 
 

5 % 



Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

5 Mahasiswa 
mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian tentang 
teknologi terkini teknik serologi untuk deteksi dini patogen tanaman 
 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  perkembangan terkini teknik serologi untuk deteksi dini patogen tanaman 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran dan 
mengaplikasikan 
teknik serologi 
untuk deteksi dini 
patogen tanaman 
dalam penelitian 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Perkembangan terkini teknik serologi untuk deteksi dini patogen tanaman 
 
Pustaka: 1,2,3,4 
 
 

5 % 

6 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian tentang 
teknologi terkini 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  teknik 
PCR dan qRT-PCR 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
teknik PCR dan 
qRT-PCR untuk 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 

100 menit 
 

Perkembangan terkini teknik PCR dan qRT-PCR untuk deteksi dini penyakit tanaman 
 

5 % 



teknik PCR dan qRT-
PCR untuk deteksi 
dini penyakit 
tanaman  
 

untuk deteksi dini 
penyakit tanaman 

deteksi dini 
penyakit tanaman 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
 
 

Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Pustaka: 1,2,4 
 
 

7 Mahasiswa 
mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian tentang 
teknologi terkini teknik next generation sequencing (NGS) dan pemanfaatannya di bidang penyakit tumbuhan 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  teknologi next generation sequencing (NGS) dan pemanfaatannya di bidang penyakit tumbuhan 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
mengembangka
n pemikiran 
tentang teknologi next generation sequencing (NGS) dan pemanfaatannya di bidang penyakit tumbuhan 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Teknologi next generation sequencing (NGS) dan pemanfaatannya di bidang penyakit tumbuhan 
 
Pustaka: 1,2,4 
 
 

5 % 



 
8 Ujian Tengah Semester (UTS) 
9 Mahasiswa 

mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian tentang 
teknologi terkini dalam aplikasi biomarker untuk deteksi patogen tanaman 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  perkembangan terkini teknik biomarker dan aplikasi biomarker untuk deteksi patogen tanaman 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran dan 
aplikasi biomarker 
untuk deteksi 
patogen tanaman 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Perkembangan terkini teknik biomarker dan aplikasi biomarker untuk deteksi patogen tanaman 
 
Pustaka: 1,2,3,4 
 
 

5 % 

10 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian tentang 
teknologi terkini 
dalam aplikasi 
senyawa 
antimikroba, dan 
teknik produksi 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  teknologi 
terkini aplikasi 
senyawa 
antimikroba, dan 
teknik produksi 
senyawa anti 
mikroba untuk 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
teknologi terkini 
aplikasi senyawa 
antimikroba, dan 
teknik produksi 
senyawa anti 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Perkembangan 
terkini aplikasi 
senyawa 
antimikroba, dan 
teknik produksi 
senyawa anti 
mikroba untuk 
pengendalian 
penyakit tanaman 

5 % 



senyawa anti 
mikroba untuk 
pengendalian 
penyakit tanaman 

pengendalian 
penyakit tanaman 

mikroba untuk 
pengendalian 
penyakit tanaman 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 Pustaka: 1,2,4 
 
 

11 Memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner 
tentang teknik terkini 
dalam pemuliaan 
tanaman untuk 
ketahanan terhadap 
penyakit dan 
teknologi transgenik 
terkini 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  perkembangan terkini pemuliaan tanaman untuk ketahanan terhadap penyakit dan teknologi transgenik terkini  
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
mengembangka
n pemikiran 
tentang erkembangan terkini pemuliaan tanaman untuk ketahanan terhadap penyakit dan teknologi transgenik terkini  
  
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Perkembangan terkini pemuliaan tanaman untuk ketahanan terhadap penyakit dan teknologi transgenik terkini  
 
Pustaka: 1,4 
 
 

5 % 



Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

12 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi melalui 
penelitian 
menggunakan 
Kromatografi Mass 
Spektrometri, untuk 
identifikasi metabolit 
sekunder tanaman  

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang teknik 
Kromatografi 
Mass 
Spektrometri, 
untuk identifikasi 
metabolit 
sekunder 
tanaman 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran 
pengertian 
tentang teknik 
Kromatografi 
Mass 
Spektrometri, 
untuk identifikasi 
metabolit 
sekunder tanaman 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Teknik analisis kimia analitik menggunakan Kromatografi Mass Spektrometri, untuk identifikasi metabolit sekunder tanaman 
 
Pustaka: 1,2,4 
 
 

5 % 

13 Memecahkan 
masalah di bidang 
penyakit tanaman 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 

 100 menit 
 

Bioinformatika terkini 
5 % 



melalui pendekatan 
interdisipliner ilmu 
bioinformatika 
  

tentang  teknik 
bioinformatika 
dalam 
pengendalian 
penyakit tanaman 

mengembangkan 
pemikiran tentang 
tentang  teknik 
bioinformatika 
dalam 
pengendalian 
penyakit tanaman 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Pustaka: 1,4 
 
 

14 Mengelola dan 
mengembangakan 
penelitian dengan 
menggunakan  teknik intepretasi dan penyajian data molekuler 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  teknik intepretasi dan penyajian data molekuler 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
mengembangka
n pemikiran 
tentang Teknik intepretasi dan penyajian data molekuler 
  
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Teknik intepretasi dan penyajian data molekuler 
 
Pustaka: 1,4 
 
 

5 % 



 
15 Mengelola dan 

mengembangakan 
penelitian dengan 
mengaplikasikan 
Bioetika dalam 
bioteknologi 
pengendalian 
penyakit tanaman  
  

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang  bioetika 
dalam 
bioteknologi 
pengendalian 
penyakit tanaman  
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
Bioetika dalam 
bioteknologi 
pengendalian 
penyakit tanaman  
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Bioetika dalam 
bioteknologi 
pengendalian 
penyakit tanaman  
 
Pustaka: 1,4 
 
 

5 % 

16 Ujian Akhir Semester (UAS) 
 


