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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 menyelesaikan perkuliahan mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui 

penelitian rekayasa ekologi untuk pertanian berlanjut. 
 2 Setelah menyelesaikan perkuliahan mahasiswa dapat memecahkan masalah rekayasa ekologi untuk pertanian 

berlanjut melalui pendekatan interdisipliner. 
 3 Setelah menyelesaikan perkuliahan mahasiswa dapat mengelola dan mengembangakan penelitian rekayasa 

ekologi untuk pertanian berlanjut. 
Desikripsi 
Singkat MK 

Matakuliah ini membahas mengenai pengertian rekayasa ekologi dan hubungannya dengan manipulasi habitat dan 
pengelolaan hama, dasar agroekologi dalam rekayasa ekologi, pengendalian hayati dalam skala lanskap, pengaruh 
manipulasi habitat terhadap hama dan musuh alami, pendekatan pertanian presisi dalam rekayasa ekologi serta tantangan 



dalam penerapan rekayasa ekologi untuk mewujudkan pertanian berlanjut. Selain itu dibahas juga tentang studi kasus 
rekayasa ekologi yaitu pengaruh system agroforestry “ Push-pull” strategy dan pemanfaatan tanaman refugia. 

Materi 
Pembelajaran / 
Pokok Bahasan 

1. Rekayasa ekologi, arah baru PHT (3, 1) 2. Rekayasa ekologi, manipulasi habitat dan PHT (2) 
3. Rekayasa genetik dan rekayasa ekologi (1, 12) 4. Agroekologi sebagai dasar rekayasa ekologi dalam PHT (2) 5. Skala lanskap sebagai landasan dalam pengendalian hayati (1) 
6. Studi perilaku dan sejarah hidup untuk pemahaman dari pengaruh habitat (1, 3) 7. Teknik penanda dan pelacak untuk predator dan parasitoid dalam rekayasa ekologi (9) 
8. Pertanian presisi suatu pendekatan untuk mendukung rekayasa ekologi dalam PHT (1) 9. Pengaruh agroforestry terhadap lingkungan dan pengelolaan serangga hama (1, 13) 10. Pengelolaan penggerek batang contoh penerapan : 1) hama penggerek batang jagung, (2) hama penggerek batang 
padi. (8, 11) 11. Pemanfaatan tumbuhan liar untuk meningkatkan peran musuh alami (4) 
12. Manipulasi habitat untuk pengelolaan hama padi melalui system pola tanam (10) 13. PHT dan konservasi tumbuhan liar (4, 5) 14. Rekayasa ekologi untuk meningkatkan pengelolaan hama; menuju ilmu pengetahuan yang teliti. (1) 

 
Pustaka 
 
 
 

Utama  
1. Stokes, A., S. Barot, J.E. Lata, C. Lacroix, C.G. Jones and W.J. Mitsch.  2012.  Ecological Engineering : from 

concept to applications.  Ecol. Engineering 45 p: 1-4. 
2. Gurr, G.M., S.D. Wraten and M.A. Altieri.  2004.  Ecological Engineering fos pest management : Habitat Manipulation for Arthropods. CSIRO Publishing, Autralia. 
3. Gurr, G.M., S.D. Wraten and M.A. Altierii.  2004.  Ecological Engineering : a new direction for agriculture pest 

management. AFBM Journal 1(1) p : 28-35. 
4. Leksono, A.S., J. Batoro and A. Zairina. 2018.  The Refugia Attract Arthropods in a Paddy Field in Malang, East 

Java, Indonesia.  Research Jour of Life Science 5(2) P: 89-97. 
5. Maisyaroh, W., B. Yanuwiadi, A.M. Leksono and Zubaidah PG. 2012. Spatial and Temporal Distribution of Natural 

Enimies visiting Refugia in a paddy field Area in Malang.  Agrivita 34(1). 
6. Brotodjojo, R.R.R.  2019.  Effect of flowering plants on population dynamic of rice stem borer and their natural 

enimies.  IOP Conference Series : Earth and Environmental Science. 
7. Gurr, M.M., S.D. Wraten and M.A, Altieri. 2004.  Ecological Engineering for Pest Management. Advances in 

Habitat Manipulation for Arthropods. CSIRO Publishing , CABI Publishing. 



8. Integrated management of the Fall Armyworm on maize. A Guide for Farmer Field School in Africa. 
9. Marking and Tracking techniques for insect predatory and parasitoids in ecological engineering. Lavandero,B., 

S.D. Wraten, J.Hagler and J. Tylianakis. 2004. 
10. Lu, Z., Zhu, P., Gurr, G. M., Zheng, X., Chen, G., & Heong, K. L. (2015). Rice pest management by ecological 

engineering: a pioneering attempt in China. In Rice Planthoppers (pp. 161-178). Springer, Dordrecht. 
11. The Use of Push-Pull Strategies in integrated pest management. Coo,S.M., Z. Khan and J. Pickett, 2007. 

Annnual Review of Entomol 52(1) p: 375-400. 
12. Altieri, M. A., Gurr, G. M., & Wratten, S. D. (2004). Genetic engineering and ecological engineering: a clash of 

paradigms or scope for synergy. Ecological engineering for pest management: Advances in habitat manipulation 
for arthropods, 13-31. 

13. Agroforestry: An Ecofriendly Land-Use System for Insect Management  
Pendukung  
1)  
2) 
3) 
Dst 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak : Perangkat Keras : 
 Komputer, LCD 

Team Teaching 1. Prof.Dr.Ir. Bambang Tri Rahardjo  
2. Dr.Ir. Gatot Mudjiono 

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 tentang 
rekayasa ekologi, 
arah baru PHT.  
 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
rekayasa ekologi, 
arah baru PHT.  
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
rekayasa ekologi, 
arah baru PHT.  
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
 
 
 

100 menit 
 
 
 

Rekayasa ekologi, 
arah baru PHT  
Pustaka: No 1 dan 
3 
 
 

5 % 

2 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
rekayasa ekologi, 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
memecahkan 
masalah 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
 

100 menit 
 
 

Rekayasa ekologi, 
manipulasi habitat 
dan PHT  
Pustaka: No 2 

5 % 



manipulasi habitat 
dan PHT. 

rekayasa ekologi, 
manipulasi 
habitat dan PHT 
melalui 
pendekatan 
interdisipliner. 
 

rekayasa ekologi, 
manipulasi habitat 
dan PHT melalui 
pendekatan 
interdisipliner 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
 

  
 

3 Mahasiswa mampu mengembangkan 
pengetahuan dan teknologi dan mampu 
memecahkan masalah rekayasa 
genetik dan rekayasa ekologi 
melalui pendekatan interdisipliner. 
 

Kemampuan mengembangkan 
pengetahuan dan teknologi dan memecahkan 
masalah rekayasa genetik 
dan rekayasa ekologi melalui 
pendekatan interdisipliner 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
rekayasa genetik 
dan rekayasa 
ekologi 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
 
 
 

100 menit 
 
 
 

Rekayasa genetik dan rekayasa 
ekologi 
 
Pustaka: No 1 dan 
12 
 
 

5 % 

4 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 

Kriteria:  100 menit 
 

Agroekologi 
sebagai dasar 

10 % 



teknologi tentang 
agroekologi sebagai 
dasar rekayasa 
ekologi dalam PHT  
 
 
 

teknologi tentang 
agroekologi 
sebagai dasar 
rekayasa ekologi 
dalam PHT  

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
agroekologi 
sebagai dasar 
rekayasa ekologi 
dalam PHT  
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
Tugas 
kolaboratif  
 
 
 

Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

rekayasa ekologi 
dalam PHT  
 
Pustaka: No 2 
 
 

5 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah skala 
lanskap sebagai 
landasan dalam 
pengendalian hayati 
melalui pendekatan 
interdisipliner 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
memecahkan 
masalah skala 
lanskap sebagai 
landasan dalam 
pengendalian 
hayati melalui 
pendekatan 
interdisipliner 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
skala lanskap 
sebagai landasan 
dalam 
pengendalian 
hayati  
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Skala lanskap 
sebagai landasan 
dalam 
pengendalian 
hayati  
 
Pustaka: No 1 
 
 

10 % 



   
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

6 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah studi 
perilaku dan sejarah 
hidup untuk 
pemahaman dari 
pengaruh habitat 
melalui pendekatan 
interdisipliner 
 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
memecahkan 
masalah studi 
perilaku dan 
sejarah hidup 
untuk 
pemahaman dari 
pengaruh habitat 
melalui 
pendekatan 
interdisipliner 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
studi perilaku dan 
sejarah hidup 
untuk 
pemahaman dari 
pengaruh habitat  
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Studi perilaku dan 
sejarah hidup 
untuk pemahaman 
dari pengaruh 
habitat  
 
Pustaka: No 1 dan 
3 
 
 

10 % 

7 Mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan dan 
teknologi dan mampu 
memecahkan 

Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 
teknologi dan memecahkan 
masalah teknik 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran tentang 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  

100 menit 
 

Teknik penanda dan pelacak untuk predator dan 
parasitoid dalam rekayasa ekologi 

5 % 



masalah teknik 
penanda dan pelacak untuk predator dan 
parasitoid dalam rekayasa ekologi 
melalui pendekatan 
interdisipliner 
 

penanda dan 
pelacak untuk predator dan parasitoid dalam 
rekayasa ekologi melalui 
pendekatan 
interdisipliner 
 

teknik penanda 
dan pelacak untuk predator dan parasitoid dalam 
rekayasa ekologi 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Tugas 
kolaboratif  
 
 
 

Kuis dan 
Tugas 1 (2x60 
menit):  
 
 

  
 
Pustaka: No 9 
 
 

 Ujian Tengah Semester (UTS) 
8 Mahasiswa mampu 

mengembangkan pengetahuan dan teknologi dan 
mampu memecahkan 
masalah mengenai pertanian presisi sebagai suatu 
pendekatan untuk mendukung 
rekayasa ekologi dalam PHT 
 

Kemampuan 
mengembangkan pengetahuan dan teknologi dan 
mampu memecahkan 
masalah mengenai pertanian presisi 
sebagai suatu pendekatan untuk 
mendukung rekayasa ekologi dalam PHT 
 

Kriteria: 
Kemampuan mahasiswa dalam 
mengembangkan pemikiran tentang pertanian presisi 
suatu pendekatan untuk mendukung 
rekayasa ekologi dalam PHT 
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
Tugas mandiri 
 
 
 

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

Pertanian presisi 
suatu pendekatan untuk mendukung rekayasa ekologi 
dalam PHT 
 
 
Pustaka: No 1 
 
 

5 % 



 
9 Mahasiswa mampu 

mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah pengaruh 
agroforestry 
terhadap lingkungan 
dan pengelolaan 
serangga hama 
melalui pendekatan 
interdisipliner. 
 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah 
pengaruh 
agroforestry 
terhadap 
lingkungan dan 
pengelolaan 
serangga hama 
melalui 
pendekatan 
interdisipliner. 
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
pengaruh 
agroforestry 
terhadap 
lingkungan dan 
pengelolaan 
serangga hama  
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
Tugas 
kolaboratif  
 
 
 

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

Pengaruh 
agroforestry 
terhadap 
lingkungan dan 
pengelolaan 
serangga hama  
 
Pustaka: No 1 dan 
13 
 
 

10 % 

10 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah 
pengelolaan 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah 
pengelolaan 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran 
pengertian  

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
Tugas 
kolaboratif  
 

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

Pengelolaan 
penggerek batang 
contoh 
penerapan : 1) 
hama penggerek 
batang jagung, (2) 

10 % 



penggerek batang 
sebagai contoh 
penerapannya pada 
tanaman pai dan 
jagung melalui 
pendekatan 
interdisipliner. 
 

penggerek 
batang sebagai 
contoh 
penerapannya 
pada tanaman 
pai dan jagung 
melalui 
pendekatan 
interdisipliner. 
 

 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

 
 

 
 

hama penggerek 
batang padi.  
 
Pustaka: No 8 dan 
11 
 
 

11 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
pemanfaatan 
tumbuhan liar untuk 
meningkatkan peran 
musuh alami  
 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
pemanfaatan 
tumbuhan liar 
untuk 
meningkatkan 
peran musuh 
alami.  
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
pemanfaatan 
tumbuhan liar 
untuk 
meningkatkan 
peran musuh 
alami.  
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
 
 
 

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

Pemanfaatan 
tumbuhan liar 
untuk 
meningkatkan 
peran musuh 
alami  
 
Pustaka: No 4 
 
 

5 % 



12 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
manipulasi habitat 
untuk pengelolaan 
hama padi melalui 
system pola tanam.  
 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
manipulasi 
habitat untuk 
pengelolaan 
hama padi 
melalui system 
pola tanam  
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
Manipulasi habitat 
untuk pengelolaan 
hama padi melalui 
system pola 
tanam  
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
 
 
 

100 menit 
 
 
 

Manipulasi habitat 
untuk pengelolaan 
hama padi melalui 
system pola tanam  
Pustaka: No 10 
 
 

5 % 

13 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah PHT dan 
konservasi 
tumbuhan liar 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi dan 
mampu 
memecahkan 
masalah PHT 
dan konservasi 
tumbuhan liar 
melalui 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
PHT dan 
konservasi 
tumbuhan liar  

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
Tugas mandiri 
 
 
 

100 menit 
 
 
 
 

PHT dan 
konservasi 
tumbuhan liar  
Pustaka: No 4 dan 
5 
 
 

10 % 



melalui pendekatan 
interdisipliner. 
 

pendekatan 
interdisipliner. 
 

 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

14 Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
rekayasa ekologi 
untuk meningkatkan 
pengelolaan hama; 
menuju ilmu 
pengetahuan yang 
teliti  
 
 

Kemampuan 
mengembangkan 
pengetahuan dan 
teknologi tentang 
rekayasa ekologi 
untuk 
meningkatkan 
pengelolaan 
hama; menuju 
ilmu pengetahuan 
yang teliti.  
 

Kriteria: 
Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan 
pemikiran tentang 
rekayasa ekologi 
untuk 
meningkatkan 
pengelolaan 
hama; menuju 
ilmu pengetahuan 
yang teliti.  
 
 
Bentuk Penilaian:  
Aktivitas 
Partisifatif 
 

Kuliah dan 
diskusi artikel 
atau buku  
 
 
 

100 menit 
 
 
 

Rekayasa ekologi 
untuk 
meningkatkan 
pengelolaan 
hama; menuju ilmu 
pengetahuan yang 
teliti  
 
Pustaka: No 1 
 
 

5 % 

 Ujian Akhir Semester (UAS) 



 
 


