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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 Kemampu 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 1. Memiliki pengetahuan lanjut dan mendalam tentang dasar-dasar dari biodiversitas dan pengendalian hayati. 

2. Memiliki pengetahuan lanjut dan mendalam tentang metode pengendalian hayati dan konservasi 
biodiversitas dalam rangka menciptakan agroekosistem berkelanjutan  

3. Memiliki pengetahuan lanjut dan mendalam tentang peran biodiversitas dalam program pengendalian hayati 
serta proses konservasi, pemanfaatan biodiversitas, dan evaluasi. 



Desikripsi 
Singkat MK 

Mata kuliah ini mendalami hakikat dan esensi dari biodiversitas dalam pengendalian hayati, bagaimana peran dan fungsi 
keduanya dalam agroekosistem, bagaimana melestarikan dan mengembangkan agroekosistem yang berkelanjutan 
berdasarkan teori biodiversitas dan pengendalian hayati.  
Secara keseluruhan mata kuliah ini dijabarkan dalam 14 Pokok Bahasan, meliputi: 1) Hubungan antara biodiversitas dan 
pengendalian hayati di agroekosistem; 2) Peran biodiversitas di agroekosistem; 3) Peran manajemen agroekosistem 
terhadap dinamika biodiversitas; 4) Pengelolaan biodiversitas berkelanjutan untuk pengendalian hayati; 5) Peran sosial 
ekonomi dari pengendalian hayati; 6) Resiko dari pengendalian hayati klasik; 7) Tantangan pemanfaatan, dan konservasi 
biodiversitas untuk pengendalian hayati; 8) Tantangan pemanfaatan tanaman transgenik dalam pengendalian hayati; 9) 
Variasi genetik dan keberhasilan pengendalian hayati; 10) Spesies Invasif dan Pengendalian Hayati; 11) Penggunaan 
diversitas Serangga Berguna  dalam  Manajemen Agroekosistem; 12) Melestarikan diversitas musuh alami untuk 
meningkatkan Pengendalian Hayati; 13) Teknologi tepat guna dalam program pengendalian hayati; dan 14) Biodiversitas 
di bawah dan di atas permukaan tanah, invasi tumbuhan dan pengendalian hayati hama tanaman. 
 

Materi 
Pembelajaran / 
Pokok Bahasan 

1. Hubungan antara biodiversitas dan pengendalian hayati di agroekosistem 
2. Peran biodiversitas di agroekosistem 
3. Peran manajemen agroekosistem terhadap dinamika biodiversitas 
4. Pengelolaan biodiversitas berkelanjutan untuk pengendalian hayati 
5. Peran sosial ekonomi dari pengendalian hayati 
6. Resiko dari pengendalian hayati klasik 
7. Tantangan pemanfaatan, dan konservasi biodiversitas untuk pengendalian hayati 
8. Tantangan pemanfaatan tanaman transgenik dalam pengendalian hayati 
9. Variasi genetik dan keberhasilan pengendalian hayati 
10. Spesies Invasif dan Pengendalian Hayati 
11. Penggunaan diversitas Serangga Berguna  dalam  Manajemen Agroekosistem 
12. Melestarikan diversitas musuh alami untuk meningkatkan Pengendalian Hayati 
13. Teknologi tepat guna dalam program pengendalian hayati 
14. Biodiversitas di bawah dan di atas permukaan tanah, invasi tumbuhan dan pengendalian hayati hama tanaman 

 
Pustaka Utama  



 
 
 

1. Theoretical Approaches to Biological Control. Edited by Bradford A. Hawkins and Howard V. Cornell.  Cambridge 
University Press.  2004. 

2. An Ecological and Societal Approach to Biological Control.  Edited by J. EILENBERG and H.M.T. HOKKANEN.   
Springer.   2006. 

3. Biological Control.  A Global Perspective.  Case Studies from Around the World.  Edited by Charles Vincent, 
Mark S. Goettel, George Lazarovits. CAB International/AAFC.  2007. 

4. Biological Control in  IPM Systems in Africa.  Edited by P. Neuenschwander,  
C. Borgemeister and J. Langewald.  CAB International.  2003. 

5. The Sustainable Management of Biodiversity for Biological Control in Food and Agriculture: Status and Needs.  
Jeff Waage.  FAO. 2007. 

6. Biodiversity in Agroecosystem.  Edited by Wanda W. Collins and Calvin O. Qualset.  Lewis Publisher. New York. 
1999. 

Pendukung  
1. From Biological Control to Invasion: the Ladybird Harmonia axyridis as a Model Species.  Editors Helen E. Roy . 

Eric Wajnberg.  IOBC. Springer.  2008. 
2. Journal Biological Control 
3. Journal Environmental Entomology (entsoc.org) 
4. Sustainability, Biodiversity and Conservation. 

(https://www.mdpi.com/journal/sustainability/sections/sustainability_biodiversity_conservation) 
5. Advances in Plant Pathology. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736453906800127) 

(Biodiversity and biocontrol: Lessons from insect pest management) 
6. Science Direct www.sciencedirect.com Current Opinion in Insect Science 2021, 47:125–135. 

(https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2214574521000705?toke) 
7. Appl Entomol Zool (2016) 51:173–184 DOI 10.1007/s13355-016-0401-z REVIEW 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak : Perangkat Keras : 
File Powerpoint, Video, Platform  Komputer, LCD 

Team Teaching 1. Dr.Ir. Sri Karindah, MS 2. Dr.Ir. Aminudin Afandhi, MS. 



3. Dr. Agr. Hagus Tarno, SP., MP 
Mata Kuliah 
Syarat 

1) Tidak ada 
2)  

 
Minggu 

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 memiliki 
pengetahuan lanjut 
dan mendalam 
tentang hubungan 
antara biodiversitas 
dan pengendalian 
hayati di 
agroekosistem 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang 
hubungan antara 
biodiversitas dan 
pengendalian 
hayati di 
agroekosistem  
 
 
 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
hubungan antara 
biodiversitas dan 
pengendalian 
hayati di 
agroekosistem 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 

 
Kuliah dan 
diskusi 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

Hubungan antara 
biodiversitas dan 
pengendalian 
hayati di 
agroekosistem 
 
Pustaka: 
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 



 
 

 

2 Mahasiswa memiliki 
pengetahuan lanjut 
dan mendalam 
tentang peran 
biodiversitas di 
agroekosistem  
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang peran 
biodiversitas di 
agroekosistem 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
peran 
biodiversitas di 
agroekosistem  
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

Peran 
biodiversitas di 
agroekosistem 
 
Pustaka: 
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 

3 Mahasiswa memiliki 
pengetahuan lanjut 
dan mendalam 
tentang peran 
manajemen 
agroekosistem 
terhadap dinamika 
biodiversitas 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang peran 
manajemen 
agroekosistem 
terhadap 
dinamika 
biodiversitas 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
peran manajemen 
agroekosistem 
terhadap 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 

Peran manajemen 
agroekosistem 
terhadap dinamika 
biodiversitas 
 
 
Pustaka: 

5 % 



dinamika 
biodiversitas 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

  Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

4 Mahasiswa memiliki 
pengetahuan lanjut 
dan mendalam serta 
mampu merancang, 
mengembangkan 
dan menilai suatu 
pengelolaan 
biodiversitas 
berkelanjutan untuk 
pengendalian hayati 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang 
pengelolaan 
biodiversitas 
berkelanjutan 
untuk 
pengendalian 
hayati 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa 
menguasai materi 
pengelolaan 
biodiversitas 
berkelanjutan 
untuk 
pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

Pengelolaan 
biodiversitas 
berkelanjutan 
untuk 
pengendalian 
hayati 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 

5 Mahasiswa memiliki 
pengetahuan lanjut 

Kemampuan 
menguasai 

Kriteria:  150 menit Peran sosial 
ekonomi dari 

5 % 



dan mendalam 
tentang peran sosial 
ekonomi dari 
pengendalian hayati 

materi peran 
sosial ekonomi 
dari 
pengendalian 
hayati 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran peran 
sosial ekonomi 
dari pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

pengendalian 
hayati 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

6 Mahasiswa mampu 
merancang, 
mengembangkan, 
menilai, serta 
mampu memimpin 
riset mengenai 
resiko dari 
pengendalian hayati 
klasik.  

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang Resiko 
dari 
pengendalian 
hayati klasik 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
pemahaman 
resiko dari 
pengendalian 
hayati klasik 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 

Resiko dari 
pengendalian 
hayati klasik 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 

7 Mahasiswa mampu 
merancang, 

Kemampuan 
menguasai  

Kriteria:  150 menit Tantangan 
pemanfaatan, dan 

5 % 



mengembangkan, 
menilai, serta 
mampu memimpin 
riset mengenai 
tantangan 
pemanfaatan, dan 
konservasi 
biodiversitas untuk 
pengendalian 
hayati. 

pemahaman 
tentang  
tantangan 
pemanfaatan, 
dan konservasi 
biodiversitas 
untuk 
pengendalian 
hayati 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
tantangan 
pemanfaatan, dan 
konservasi 
biodiversitas 
untuk 
pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

konservasi 
biodiversitas untuk 
pengendalian 
hayati 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

8 Ujian Tengah Semester (UTS) 
9 Mahasiswa mampu 

melakukan 
pendalaman atau 
perluasan keilmuan 
tentang tantangan 
pemanfaatan 
tanaman transgenik 
dalam pengendalian 
hayati melalui riset 
dengan pendekatan 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang 
tantangan 
pemanfaatan 
tanaman 
transgenik dalam 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
tantangan 
pemanfaatan 
tanaman 
transgenik dalam 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 

Tantangan 
pemanfaatan 
tanaman 
transgenik dalam 
pengendalian 
hayati 
 
Pustaka:  

5 % 



inter, multi, atau 
transdisiplin untuk 
menghasilkan karya 
ilmiah teruji dan 
original 

pengendalian 
hayati 

pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

  Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

10 Mahasiswa mampu 
melakukan 
pendalaman atau 
perluasan keilmuan 
tentang variasi 
genetik dan 
keberhasilan 
pengendalian hayati 
melalui riset dengan 
pendekatan inter, 
multi, atau 
transdisiplin untuk 
menghasilkan karya 
ilmiah teruji dan 
original 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang variasi 
genetik dan 
keberhasilan 
pengendalian 
hayati 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
variasi genetik 
dan keberhasilan 
pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

Variasi genetik 
dan keberhasilan 
pengendalian 
hayati 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 

11 Mahasiswa mampu 
melakukan 
pendalaman atau 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 

 150 menit 
 

Spesies invasif 
dan pengendalian 
hayati 

5 % 



perluasan keilmuan 
tentang spesies 
invasif dan 
pengendalian hayati 
melalui riset dengan 
pendekatan inter, 
multi, atau 
transdisiplin untuk 
menghasilkan karya 
ilmiah teruji dan 
original 

tentang spesies 
invasif dan 
pengendalian 
hayati  

mengembangkan 
pemikiran tentang 
spesies invasif 
dan pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

12 Mahasiswa mampu 
merancang, 
mengembangkan, 
menilai, serta 
mampu memimpin 
riset mengenai 
penggunaan 
diversitas Serangga 
Berguna  dalam  
Manajemen 
Agroekosistem. 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang 
penggunaan 
diversitas 
Serangga 
Berguna  dalam  
Manajemen 
Agroekosistem 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
penggunaan 
diversitas 
Serangga 
Berguna  dalam  
Manajemen 
Agroekosistem 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

Penggunaan 
diversitas 
Serangga 
Berguna  dalam  
Manajemen 
Agroekosistem 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 



 
13 Mahasiswa mampu 

merancang, 
mengembangkan, 
menilai, serta 
mampu memimpin 
riset mengenai 
pelestarian 
diversitas musuh 
alami untuk 
meningkatkan 
pengendalian 
hayati.  

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang 
pelestarian 
diversitas musuh 
alami untuk 
meningkatkan 
pengendalian 
hayati 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
bagaimana 
melestarikan 
diversitas musuh 
alami untuk 
meningkatkan 
pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

Melestarikan 
diversitas musuh 
alami untuk 
meningkatkan 
pengendalian 
hayati 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 

14 Mahasiswa memiliki 
pengetahuan lanjut 
dan mendalam serta 
mampu merancang, 
mengembangkan 
dan menilai 
teknologi tepat guna 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
mengenai 
Teknologi tepat 
guna dalam 
program 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemahaman 
teknologi tepat 
guna dalam 
program 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 

Teknologi tepat 
guna dalam 
program 
pengendalian 
hayati 
 

5 % 



dalam program 
pengendalian hayati 

pengendalian 
hayati 

pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 
 

 
 

 
 

Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

15 Mahasiswa mampu 
melakukan 
pendalaman atau 
perluasan keilmuan 
tentang biodiversitas 
di bawah dan di atas 
permukaan tanah, 
invasi tumbuhan 
dan pengendalian 
hayati hama 
tanaman melalui 
riset dengan 
pendekatan inter, 
multi, atau 
transdisiplin untuk 
menghasilkan karya 
ilmiah teruji dan 
original 
 

Kemampuan 
menguasai  
pemahaman 
tentang 
biodiversitas di 
bawah dan di 
atas permukaan 
tanah, invasi 
tumbuhan dan 
pengendalian 
hayati hama 
tanaman  

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran 
pengertian 
biodiversitas di 
bawah dan di atas 
permukaan tanah, 
invasi tumbuhan 
dan pengendalian 
hayati hama 
tanaman 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisipatif 

 
Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

150 menit 
 
Terstruktur 
dan Mandiri 
(2x60 menit) 
 
 

Biodiversitas di 
bawah dan di atas 
permukaan tanah, 
invasi tumbuhan 
dan pengendalian 
hayati hama 
tanaman 
 
Pustaka:  
Utama: 1,2,3,4,5,6 
Pendukung: 
1,2,3,4,5,6,7 

5 % 



 
16 Ujian Akhir Semester (UAS) 

 
 


