
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
 
Mata Kuliah  : PEMULIAAN KETAHANAN TERHADAP BIOTIK DAN ABIOTIK 
Kode   : PTF91106 
Semester  :  I (satu) 
Program Studi  :  Program Doktor  Ilmu Pertanian Beban   : 3 sks Dosen   :  
Tujuan Umum  :  Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini (pada akhir semester) diharapkan mahasiswa mampu untuk : (1) Memahami konsep pemuliaan ketahanan terhadap 
hama penyakit dan faktor lingkungan, (2) Menerapkan kaidah dan prinsip pendekatan pemuliaan ketahanan (3) Melakukan penyusunan strategi pemuliaan 
ketahanan dalam menghadapi cekaman perkembangan hama penyakit dan lingkungan ekstrim.  
  
Pokok bahasan meliputi: Konsep dan terminologi, Sumber ketahanan genetic, metoda skrining ketahanan genetic, Evaluasi ketahanan genetic, Interaksi gen 
ketahanan-lingkungan, Metoda pemuliaan (konvensional dan inkonvensional) ketahanan biotic, Metoda pemuliaan (konvensional dan inkonvensional) ketahanan 
abiotic 
 
Kompetensi (Learning Outcomes) yang diharapkan dicapai mahasiswa: Kognitif ( K ): Pemahaman konsep teori dan empirik serta kepentingan pemuliaan ketahanan dalam sistem produksi pertanian. Psikomotor (P):  Peningkatan ketrampilan analisis dan interpretasi hasil perkembangan varietas tahan; kemampuan penerapan teknik-teknik pemuliaan ketahanan. 
Afektif (A): Peningkatan kesadaran dan tanggung-jawab terhadap pentingnya pemuliaan ketahanan dan varietas tahan.  Spiritual Qoution (S) : Peningkatan karakter spiritual, konservatif, ramah teknologi pemuliaan dan kreatif-inovatif. 
  
Ming-gu ke Kompe-tensi K/P/A/S 

Tujuan Khusus Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Strategi/ Tempat/ Waktu 
Cr/D/Pr/SK 

Penugasan mahasiswa 
RJI/RJK/ 

Bahan ajar LN/AJ/KP Referensi Penunjang 
RP 

1    

K 1.. Menjelaskan lingkup, tujuan dan permasalahan pemuliaan ketahanan 
terhadap faktor biotik dan abiotik 

Pendahuluan Cr/D RJI LN/AJ/KP RP 

2   
K 1.. menjelaskan konsep teoritis dan praktie tentang pemuliaan ketahanan 2.menjelaskan perkembangan 

terminologi dalam pemuliaan 

Konsep dan Terminologi;   Cr/D RJI LN/AJ/KP RP 



 ketahanan terhadap faktor biotik 
3    

K,P 1.Menjelaskan kelompok patogen 
target pemuliaan 2. Menjelaskan kondisi faktor abiotik yang menjadi target pemuliaan 
 

Kelompok patogen target 
pemuliaan  

Cr/D RJI LN/AJ/KP RP 

4    

K,P 1.. Menjelaskan KONSEP dasar 
skrining gen ketahanan 2.. Menjelaskan metode dan prosedur 
skrining 3.. Interpretasi hasil analisis dan contoh aplikasi 

Skrining gen ketahanan (terhadap 
hama, terhadap penyakit)  

Cr/D/SK RJI LN/AJ/KP RP 

5    

K,P,S,A 1.. Menjelaskan konsep evaluasi ketahanan varietas 
2.. Menjelaskan metode dan prosedur evaluasi ketahanan 
3.. Interpretasi hasil analisis dan contoh evaluasi 

Evaluasi (penilaian) ketahanan  Cr/D/SK RJI LN/AJ/KP RP 

6-8    

K,P,S,A 1.. Menjelaskan konsep metode pemuliaan ketahanan terhadap faktor biotik dan abiotik 
2.. Menjelaskan metode dan prosedur pemuliaan 
3.. menjelaskan analisis, Interpretasi hasil dan contoh enelitian 

Metode pemuliaan ketahanan , Cr/D/Pr/SK RJI/RJK LN/AJ/KP RP 

9    

K,P,S,A 1.. Menjelaskan konsep ketahanan genetik dan landasan teorinya 2.. Menjelaskan metode dan prosedur 
mengkaji ketahanan genetik 3. Menjelaskan contoh-contoh kasus 
ketahanan genetik 

Mekanisme ketahanan genetik  Cr/D/Pr RJI LN/AJ/KP RP 

10   
K,P,S,A 1.. Menjelaskan konsep genetika 

ketahanan dan teorinya 2.. Menjelaskan mekanisme genetika 
ketahanan 3.Metode dan prosedur untuk mengkaji 

Genetika ketahanan  
 

Cr/D RJI LN/AJ/KP RP 



genetika ketahanan 11-12    

K,P,S,A 1.. Menjelaskan konsep interaksi tanaman patogen dan lingkungan 
2.. Menjelaskan metode dan prosedur mengkaji interaksi 3.. berbagai contoh kasus dan 
solusinya  

Interaksi tanaman patogen lingkungan 
 

Cr/D/SK RJI LN/AJ/KP RP 

13    

K,P,S,A 1.. Menjelaskan konsep gene for gene 
2.. Menjelaskan aplikasi konsep tersebut untuk pemuliaan ketahanan 
3..Berbaga contoh dan penerapannya  

Konsep gene for gene  Cr/D RJI/RJK LN/AJ/KP RP 

14  K,P,A Evaluasi konsep dan landasan teorinya; 
ketrampilan analisis dan interpretasinya 

Semua materi Pr/SK RJI/RJK   
Keterangan:   1.. Strategi Pembelajaran : Cr (Ceramah), D (Diskusi Tanya-jawab), Pr (presentasi mhsw), SK(simulasi Komputer) 2.. Penugasan mahasiswa: RJI (Review Jurnal Individual) , RJK (Review Jurnal Kelompok), PAK (Program aplikasi computer) 3.. Bahan ajar: bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran di kelas: LN (lecture notes), AJ (artikel jurnal), KP (kasus penelitian)  Referensi: 

 Breeding Method for Diseases Resistance (W.J. Thomas) 
 Breeding Resistance to Insect (C.M. Smith) 
 Genetic Resistance for Control of Plant Disease (CRC Handbook of Pest Management in Agriculture : D.  Pimentel) 
 Jurnal, Prosiding dan Hasil Penelitian tentang Pemuliaan Ketahanan 
 Berbagai jurnal nasional dan internasional tentang pemuliaan ketahanan terhadap faktor biotik dan abiotik  


