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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 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 menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu mengembangkan pengendalian penyakit tumbuhan terpadu 

 2 Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu memecahkan permasalahan terkait dengan penyakit 
tumbuhan menggunakan pengendalian penyakit terpadu 

 3 Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan perencanaan dan melaksanakan riset dibidang 
pengendalian penyakit terpadu  

Desikripsi 
Singkat MK 

Matakuliah ini membahas tentang pengelolaan penyakit tanaman terpadu yang ditekankan pada pengendalian yang 
ramah lingkungan yang berisi: definisi dan cakupan; pengenalan penyakit tanaman dan pengendaliannya; rekayasa 
ekologi dan strategi pengelolaan penyakit tanaman; PHT dalam perspektif pengelolaan penyakit tumbuhan terpadu; 



pengelolaan penyakit tanaman melalui praktik budidaya; pengelolaan penyakit menggunakan mikroba bermanfaat 
dalam tanah; pengelolaan penyakit tanaman melalui penambahan bahan organik; pengelolaan penyakit tanaman 
melalui mulsa dan solarisasi tanah; pengelolaan penyakit tanaman melalui pengendalian hayati; pengelolaan penyakit 
tanaman melalui ketahanan tanaman; pengelolaan penyakit tanaman melalui pestisida ramah lingkungan; kendala dan 
prospek pengelolaan penyakit tumbuhan terpadu; dan studi kasus pengelolaan penyakit terpadu.   

Materi 
Pembelajaran / 
Pokok Bahasan 

1. Pendahuluan (definisi dan cakupan)  
2. Pengenalan penyakit tanaman dan pengendaliannya 
3. Rekayasa ekologi dan strategi pengelolaan penyakit tanaman  
4. PHT dalam perspektif pengelolaan penyakit tumbuhan terpadu 
5. Pengelolaan penyakit tanaman melalui praktik budidaya 
6. Pengelolaan penyakit menggunakan mikroba bermanfaat dalam tanah 
7. Pengelolaan penyakit tanaman melalui penambahan bahan organik 
8. Pengelolaan penyakit tanaman melalui mulsa dan solarisasi tanah 
9. Pengelolaan penyakit tanaman melalui pengendalian hayati 
10. Pengelolaan penyakit tanaman melalui ketahanan tanaman 
11. Pengelolaan penyakit tanaman melalui pestisida ramah lingkungan 
12. Kendala dan prospek pengelolaan penyakit tumbuhan terpadu. 
13. Studi kasus Pengelolaan Penyakit Terpadu 1 
14. Studi kasus Pengelolaan Penyakit Terpadu 2 

Pustaka 
 
 
 

Utama  
1. Walters, D. 2009. Diseases Control in Crops Biological and Enviromentally Friendly Approaches. Willey Blacwell. 
2. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology 5th Edition. Elsevier Academic Press 
3. Fry, William E. 1982. Principles of Plant Disease Management. Academic Press. 
4. Abadi, A. L. 2003. Ilmu Penyakit Tumbuhan Jilid 1, 2 , 3. Bayu Media Publishing. 

Pendukung  
1)  
2) 



3) 
Dst 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak : Perangkat Keras : 
 Komputer, LCD 

Team Teaching 1. Prof.Dr.Ir. Abdul Latief Abadi, MS. 2. Dr.Ir. Syamsuddin Djauhari, MS. 3. Luqman Qurata Aini, SP., M.Si., Ph.D. 
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, mengelola 
dan 
mengembangkan 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 

100 menit 
 

Pendahuluan: 
Definisi dan 
Cakupan  
 

5 % 



penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan definisi, dan 
cakupan 
pengendalian 
penyakit tumbuhan 
terpadu 

pengembangan 
pemahaman 
terhadap definisi, 
dan cakupan 
pengendalian 
penyakit 
tumbuhan 
terpadu 
 
   

masalah terkait 
dengan definisi 
dan cakupan 
pengendalian 
penyakit 
tumbuhan terpadu 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
 

Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 

2 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan penyakit 
tanaman dan 
pengendaliannya 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap penyakit 
tanaman dan 
pengendaliannya 
 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  penyakit 
tanaman dan 
pengendaliannya 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pengenalan 
penyakit tanaman 
dan 
pengendaliannya 
 
Pustaka: 
1, 2, 3, 4 
  
 
 

5 % 



 
3 Mahasiswa mampu 

mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan rekayasa 
teknologi dan 
strategi pengelolaan 
penyakit tanaman 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
rekayasa 
teknologi dan 
strategi 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  rekayasa 
teknologi dan 
strategi 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Rekayasa ekologi 
dan strategi 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 

15 % 

4 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  PHT 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 

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

PHT dalam 
perspektif 
pengelolaan 
penyakit tumbuhan 
terpadu  
 

10 % 



memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan PHT dalam 
perspektif 
pengelolaan 
penyakit tumbuhan 
terpadu  
 

terhadap PHT 
dalam perspektif 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan 
terpadu  
 
 
   

dalam perspektif 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan terpadu  
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

  Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 

5 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui praktek 
budidaya  
 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui praktek 
budidaya  
 
 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui praktek 
budidaya  
 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui praktek 
budidaya  
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 
 

5 % 



Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

6 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan pengelolaan 
penyakit tanaman 
menggunakan 
mikroba bermanfaat 
dalam tanah  
 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
menggunakan 
mikroba 
bermanfaat 
dalam tanah  
 
 
 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  
pengelolaan 
penyakit tanaman 
menggunakan 
mikroba 
bermanfaat dalam 
tanah  
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pengelolaan 
penyakit tanaman 
menggunakan 
mikroba 
bermanfaat dalam 
tanah 
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 
 

5 % 



7 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
penambahan bahan 
organik 
 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
penambahan 
bahan organik 
 
 
 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
penambahan 
bahan organik 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pegelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
penambahan 
bahan organik 
 
Pustaka: 
1, 2, 3, 4 
  
 
 

5 % 

8 Ujian Tengah Semester (UTS) 
9 Mahasiswa mampu 

mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 

100 menit 
 

Pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
penggunaan 

5 % 



penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui penggunaan 
mulsa dan solarisasi 
tanah  

pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
penggunaan 
mulsa dan 
solarisasi tanah 
 
 
 
   

memecahkan 
masalah terkait 
dengan  
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
penggunaan 
mulsa dan 
solarisasi tanah 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

 
 

Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

mulsa dan 
solarisasi tanah  
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 
 

10 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan pengelolaan 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
pengendalian 
hayati  
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 

5 % 



penyakit tanaman 
melalui 
pengendalian hayati  

pengendalian 
hayati 
 
 
 
   

pengendalian 
hayati 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

 
 

11 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui ketahanan 
tanaman  

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui 
ketahanan 
tanaman 
 
 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui ketahanan 
tanaman 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui ketahanan 
tanaman  
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 
 

5 % 



   
12 Mahasiswa mampu 

mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui pestisida 
ramah lingkungan  

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap 
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui pestisida 
ramah lingkungan 
 
 
 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  
pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui pestisida 
ramah lingkungan 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pengelolaan 
penyakit tanaman 
melalui pestisida 
ramah lingkungan  
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 
 

5 % 

13 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 

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

Kendala dan 
prospek 
pengelolaan 
penyakit tumbuhan 
terpadu 
 

10 % 



memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan kendala dan 
prospek 
pengelolaan 
penyakit tumbuhan 
terpadu 
 

terhadap kendala 
dan prospek 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan 
terpadu 
 
 
 
   

dengan  kendala 
dan prospek 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan terpadu 
 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

  
 

Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 

14 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan kasus 
pengelolaan 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap kasus 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan 
terpadu  
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  kasus 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan terpadu 
 
 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Studi kasus 
pengelolaan 
penyakit tumbuhan 
terpadu 1  
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 

10 % 



penyakit tumbuhan 
terpadu 
 

 
   

Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

15 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi, mengelola 
dan 
mengembangkan 
penelitian serta 
mampu 
memecahkan 
masalah melalui 
pendekatan 
interdisipliner terkait 
dengan kasus 
pengelolaan 
penyakit tumbuhan 
terpadu 
 

Kemampuan 
merespon materi 
pembelajaran, 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dan 
pengembangan 
pemahaman 
terhadap kasus 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan 
terpadu  
 
 
   

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
memecahkan 
masalah terkait 
dengan  kasus 
pengelolaan 
penyakit 
tumbuhan terpadu 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

Kuliah dan 
diskusi 
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Studi kasus 
pengelolaan 
penyakit tumbuhan 
terpadu 2  
 
Pustaka:  
1, 2, 3, 4 
 
 

10 % 

16 Ujian Akhir Semester (UAS) 
 
 


