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Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah 

Sikap (S) 

(S8) Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pertanian secara mandiri 
(S9) Mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
Pengetahuan (P) 

(P2) Mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis tentang perencanaan dan pengembangan wilayah pertanian dalam 
pengelolaannya terhadap sumberdaya lahan dan hayati  

(P4) Mahasiswa mampu menerapkan metode penelitian dalam kaitannya dengan pemuliaan tanaman yang meliputi 
perancangan percobaan, metode survei, statistika, dan dalam analisis data 

Ketrampilan Khusus (KK) 

(KH1) Mahasiswa mampu menerapkan ilmu perencanaan dan pengembangan wilayah pertanian yang berorientasi efektivitas, 
efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) 

(KH2) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam teknologi produksi tanaman dalam sistem 
pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data 

(KH3) Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi produksi tanaman dengan teknologi terkini dan 
ramah lingkungan yang efektif dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja 

(KH5) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
perencanaan, perancangn, pelaksanaan, dan evaluasi produksi tanaman 

(KH6) Mampu memecahkan permasalahan pertanian pada lahan sub optimal (Madura), pengelolaan dan pendayagunan 
sumberdaya lahan, baik hayati maupun non hayati untuk produksi tanaman 
 



Ketrampilan Umum (KU) 

(KU1) Mahasiswa mampu menunjukkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan 
implementasi ilmu dan teknologi di bidang pertanian dengan menerapkan ilmu perencanaan dan pengembangan 
wilayah pertanian. 

(KU3) Mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pertanian terutama yang berkaitan dengan 
perencanaan dan pengembangan wilayah pertanian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan terkait permasalahan di bidang pertanian 

 

  CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

1. Mahasiswa mampu memahami  pengantar perkuliahan yang meliputi silabus perkuliahan, tujuan, ruamg lingkup, 
aturan/prosedur perkuliahan seperti kehadiran di kelas, tugas-tugas yang harus dikerjakan, penilaian 

2. Mahasiswa mampu menjeaskan  pengertian pembangunan wilayah pertanian dan pentingnya tata guna tanah. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya evaluasi dalam perencanaan tata guna tanah, survey dan pemetaan tanah 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sistem evaluasi lahan di Indonesia dan permasalahannya, Dasar-dasar 
evaluasi lahan (termasuk didalamnya konsep dan definisi, intensitas/skala). 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem klasifikasi kemampuan lahan (USDA/united states department of  agriculture dan 
FAO/food and agriculture organization. 

6. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem klasifikasi kemampuan lahan BPN/badan pertanahan nasional, BBSDLP,  ZAE/zona 
agroekologi  

7. Mahasiswa mampu menjelaskan Indeks parametrik dan modeling Metode LECS (land evaluation computerized 
system/evaluasi lahan dengan sistem komputer) 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan evaluasi lahan untuk kepentingan irigasi, kehutanan,dan tambak 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan tata guna tanah 

10. Mahasiswa mampu menjelaskan pedoman perencanaan tata guna tanah di indonesia 

11. Mahasiswa mampu menjelaskan  pengertian dasar GIS dan manfaatnya 

12. Mahasiswa mampu menjelaskan  penggunaan GIS untuk evaluasi kemampuan lahan 

13. Mahasiswa mampu menjelaskan  penggunaan GIS untuk perencanaan tata guna tanah dan untuk kesesuaian lahan pertanian 
14. Capita selecta dan penugasan 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman bagaimana menilai suatu lahan untuk digunakan produksi tanaman. Matakuliah 
diberikan dalam bentuk team teaching, sebagai mata kuilah pilihan bagi mahasiswa S1 Program Studi Agroteknologi. Ruang 
lingkup pembahasan mata kuliah ini meliputi pentingnya perencanaan wilayah, perencanaan tata guna tanah dan evaluasi lahan, 
survey dan pemetaan tanah, GIS, evaluasi kesesuaian lahan untuk pertanian, kehutanan, dan irigasi, serta wisata pertanian.  

Bahan Kajian : 
Materi Pembelajaran 

(1)pengantar perkuliahan yang meliputi silabus perkuliahan, tujuan, ruamg lingkup, aturan/prosedur perkuliahan, (2) 
Pembangunan wilayah pertanian dan pentingnya tata guna tanah, (3) Evaluasi dalam perencanaan tata guna tanah, survey  dan 
pemetaan tanah,(4) Sistem evaluasi lahan di Indonesia dan permasalahannya, Dasar-dasar evaluasi lahan (termasuk didalamnya 
konsep dan definisi, intensitas/skala), (5) Sistem klasifikasi kemampuan lahan (USDA/united states department of  agriculture 
dan FAO/food and agriculture organization, (6) Sistem klasifikasi kemampuan lahan BPN/badan pertanahan nasional, BBSDLP,  
ZAE/zona agroekologi, (7) Indeks parametrik dan modeling Metode LECS (land evaluation computerized system/evaluasi lahan 
dengan sistem komputer), (8) E valuasi lahan untuk kepentingan irigasi, kehutanan,dan tambak, (9) P erencanaan tata guna 



tanah, (10) P edoman perencanaan tata guna tanah di indonesia, (11) Pengertian dasar GIS dan manfaatnya, (12) Penggunaan 
GIS untuk evaluasi kemampuan lahan, (13) Penggunaan GIS untuk perencanaan tata guna tanah dan untuk kesesuaian lahan 
pertanian, (14) Capita selecta dan penugasan 
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(ICRAF), Bogor, Indonesia. 
 

Pendukung : 
1. Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta 

Dosen Pengampu Nurholis, SP.,M.Si. ; Choirul Umam S.TP MT 

Mata Kuliah Prasyarat - 



 

 

 
Minggu Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yang diharapkan) 

 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran; 
Metode Pembelajaran; 
Penugasan Mahasiswa; 

[ Estimasi Waktu] 

 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

Indikator Kriteria & Bentuk Tatap Muka Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa mampu 
memahami  pengantar 
perkuliahan yang 
meliputi silabus 
perkuliahan, tujuan, 
ruamg lingkup, 
aturan/prosedur 
perkuliahan seperti 
kehadiran di kelas, 
tugas-tugas yang harus 
dikerjakan, penilaian 

1. Mahasiswa 
memahami silabus 
perkuliahan, tujuan, 
ruang lingkup mata 
kuliah 

2. Mahasiswa 
memahami 
aturan/prosedur 
perkuliahan 

3. Mahasiswa 
memahami 
kompetensi apa saja 
yang akan mereka 
peroleh setelah 
mengikuti 
perkuliahan 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
materi kuliah 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 1 
Browsing 
terkait 
peranan 
perencanaan 
dan 
pengembanga
n wilayah 
pertanian 

 [PT+BM:(1+1)x(
2x60”] 

G.Classroom 1. Kontrak kuliah 
2. Pengantar 
3. Tujuan 

pembelajaran 
4. Profil dan deskripsi 

mata kuliah 
5. Ruang lingkup 

mata kuliah 
6. Keterkaitan dengan 

mata kuliah lain 
7. Bahan kajian 
 

5% 



2 Mahasiswa mampu 
menjeaskan  
pengertian 
pembangunan 
wilayah pertanian 
dan pentingnya tata 
guna tanah. 

1. Mahasiswa 
memahami 
pengertian 
pembangunan 
wilayah pertanian 

2. Mahasiswa 
memahami 
pentingnya tata 
guna tanah 

 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
materi kuliah 

 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 2 
Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang 
pengertian 
pembangunan 
wilayah 
pertanian dan  
tata guna 
tanah 
[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G.Classroom 1. Pembangunan,  
wilayah, dan, 
pertanian. 

2. Tata guna tanah 
 

 

7,5% 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pentingnya evaluasi 
dalam perencanaan 
tata guna tanah, 
survey dan pemetaan 
tanah. 

1. Mahasiswa 
memahami 
pentingnya evaluasi 
dalam perencanaan 
tata guna tanah 

2. Mahasiswa 
memahami survey 
dan pemetaan 
tanah 

 
 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
materi kuliah 
 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 3 
Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang 
evaluasi dalam 
perencanaan 
tata guna 
tanah, survey  
dan pemetaan 
tanah. 
[PT+BM:(1+1)x
( 2x60”] 

G. Classroom 1. Evaluasi dalam 
perencanaan tata 
guna tanah. 

2. Survey 
3. Pemetaan Tanah 
 

7,5% 



 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
perkembangan 
sistem evaluasi lahan 
di Indonesia dan 
permasalahannya, 
Dasar-dasar evaluasi 
lahan (termasuk 
didalamnya konsep 
dan definisi, 
intensitas/skala). 

1. Mahasiswa 
memahami 
perkembangan 
sistem evaluasi 
lahan di Indonesia 
dan 
permasalahannya 

2. Mahasiswa 
memahami Dasar-
dasar evaluasi lahan 
(termasuk 
didalamnya konsep 
dan definisi, 
intensitas/skala). 

Kriteria : 
Portofolio 
showcase 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
materi kuliah 
 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 4 
Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang Dasar-
dasar evaluasi 
lahan 
(termasuk 
didalamnya 
konsep dan 
definisi, 
intensitas/skal
a). 

 [PT+BM:(2+1)x( 
2x60”] 

G. Classroom 1. Perkembangan 
sistem evaluasi lahan 
di Indonesia 

2. Permasalahan 
evaluasi lahan di 
Indonesia 

3. Dasar-dasar evaluasi 
lahan 

4. Konsep dan definisi, 
intensitas/skala 
evaluasi lahan 

 
 

7,5% 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
klasifikasi 
kemampuan lahan 
(USDA/united states 
department of  
agriculture dan 
FAO/food and 
agriculture 
organization). 

1. Mahasiswa 
memahami 
klasifikasi 
kemampuan lahan 
(USDA/united states 
department of  
agriculture) 

2. Mahasiswa 
memahami 
klasifikasi 
kemampuan lahan 
(FAO/food and 
agriculture 
organization.) 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
materi kuliah 

 Kuliah : 
Kegiatan 
proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 5 
Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang 
sistem 
klasifikasi 
kemampuan 
lahan (USDA 
dan FAO) 
[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G. Classroom 1. Klasifikasi 
kemampuan lahan 
(USDA/united states 
department of  
agriculture) 

2. Klasifikasi 
kemampuan lahan 
(FAO/food and 
agriculture 
organization) 

 
 

7,5% 



6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
klasifikasi 
kemampuan lahan 
BPN/badan 
pertanahan nasional, 
BBSDLP,  ZAE/zona 
agroekologi . 

1. Mahasiswa 
memahami sistem 
klasifikasi 
kemampuan lahan 
BPN/badan 
pertanahan 
nasional 

2. Mahasiswa 
memahami BBSDLP 

3. ZAE/zona 
agroekologi 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 
 Meringkas 

materi kuliah 

 Kuliah : 
Kegiatan 
proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 6 
Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
tentang 
sistem 
klasifikasi 
kemampuan 
lahan (BPN, 
BBSDLP, dan 
ZAE) 

[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G. Classroom 1. Klasifikasi 
kemampuan lahan 
BPN/badan 
pertanahan nasional 

2. BBSDLP 
3. ZAE/zona 

agroekologi 
Pemupukan 

 

7,5% 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan Indeks 
parametrik dan 
modeling Metode 
LECS (land evaluation 
computerized 
system/evaluasi 
lahan dengan sistem 
komputer). 

1. Mahasiswa 
memahami Indeks 
parametrik 

2. Mahasiswa 
memahami 
modeling Metode 
LECS (land 
evaluation 
computerized 
system/evaluasi 
lahan dengan 
sistem komputer) 

Kriteria : 
Rubrik deskriptif 

Bentuk  test dan 
no-test: 

 Meringka
s materi 
kuliah 

 Kuis 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi: 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 7 
Menyusun 
jurnal 
perkuliahan 
Indeks 
parametrik 
dan modeling 
Metode LECS 
dan Mengkaji 
artikel 
penelitian 
tentang 
perencanaan 
dan 
pengembang
an wilayah 

G. Classroom 1. Indeks parametrik 
2. Modeling Metode LECS 

(land evaluation 
computerized 
system/evaluasi lahan 
dengan sistem 
komputer 

 

7,5% 



pertanian 
[PT+BM:(1+1)x(2
x60”] 

 

8 UTS / Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran 
berikutnya 

 

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan evaluasi 
lahan untuk 
kepentingan irigasi, 
kehutanan,dan 
tambak 

1. Mahasiswa 
memahami evaluasi 
lahan untuk 
kepentingan irigasi 

2. Mahasiswa 
memahami evaluasi 
lahan untuk 
kepentingan 
kehutanan 

3. Mahasiswa 
memahami evaluasi 
lahan untuk 
kepentingan 
tambak 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
artikel 
journal 
berkaitan 
dengan 
evaluasi 
lahan untuk 
kepentingan 
irigasi, 
kehutanan,d
an tambak 

 Kuliah : 
Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 8 
Mengkaji dan 
mensarika n 
artikel journal 
tentang 
evaluasi lahan 
untuk 
kepentingan 
irigasi, 
kehutanan,da
n tambak 
[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G. Classroom 1. Evaluasi lahan untuk 
kepentingan irigasi 

2. Evaluasi lahan untuk 
kepentingan 
kehutanan 

3. Evaluasi lahan untuk 
kepentingan tambak 

 

5% 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 

perencanaan tata 
guna tanah 

1. Mahasiswa 
memahami 

perencanaan tata 
guna tanah 

Kriteria : 
Pedoman 
penskoran 
(marking scheme) 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
artikel 
journal 
berkaitan 
dengan 
perencanaan 
tata guna 
tanah 

 Kuliah : 
Kegiatan 
proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 9 
Mengkaji dan 
mensarika n 
artikel journal 
tentang 
perencanaan 
tata guna 
tanah 
[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G. Classroom 1. Perencanaan tata 
guna tanah 

 

5% 



11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pedoman 
perencanaan tata 
guna tanah di 
indonesia 

1. Mahasiswa 
memahami 
pedoman 
perencanaan tata 
guna tanah di 
indonesia 

Kriteria : 
Portofolio 
showcase 
Bentuk non-test: 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 10 

G. Classroom 1. Pedoman 
perencanaan tata 
guna tanah di 
indonesia 

 
 

5% 

 

    Meringkas 
artikel journal 
berkaitan 
dengan 
pedoman 
perencanaan 
tata guna 
tanah di 
indonesia 

 Mengkaji 
dan 
mensarika 
n artikel 
journal 
tentang 
pewarisan 
ekstrakrom 
osomal 

[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

   

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan  pengertian 
dasar GIS dan 
manfaatnya 

1. Mahasiswa 
memahami GIS 
dan manfaatnya 

Kriteria : 
Portofolio 
showcase 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
artikel journal 
berkaitan 
dengan 
pengertian 
dasar GIS dan 
manfaatnya 

 Kuliah : 
Kegiatan 
proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 11 

 Mengkaji 
dan 
mensarika 
n artikel 
journal 
tentang 
pengertia
n dasar 
GIS dan 
manfaatn
ya 

[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G. Classroom 1. GIS 
2. Manfaat GIS 

 
 

5% 



13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan  
penggunaan GIS 
untuk evaluasi 
kemampuan lahan 

1. Mahasiswa 
memahami 
penggunaan GIS 
untuk evaluasi 
kemampuan 
lahan 

Kriteria : 
Portofolio 
showcase 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
artikel journal 
berkaitan 
dengan 
penggunaan 
GIS untuk 
evaluasi 
kemampuan 
lahan 

 Meringkas 
materi kuliah 

 Kuis 4 

 Kuliah : 
Kegiatan 
proses belajar 

 Diskusi : 
[TM: 1x(2x50”] 

 Tugas 12 
 Mengkaji 

dan 
mensarika 
n artikel 
journal 
tentang 
pengguna
an GIS 
untuk 
evaluasi 
kemampu
an lahan 

[PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

G. Classroom 1. Penggunaan GIS 
2. Evaluasi Lahan 

 

10% 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan  
penggunaan GIS untuk 
perencanaan tata guna 

tanah dan untuk 
kesesuaian lahan 
pertanian 

1. Mahasiswa 
memahami 
penggunaan GIS 
untuk perencanaan 
tata guna tanah 

2. Mahasiswa 
memahami 
penggunaan GIS 
untuk kesesuaian 
lahan pertanian 

Kriteria : 

Portofolio 
showcase 
Bentuk non-test: 

 Meringkas 
artikel 
journal 
berkaitan 
dengan 
penggunaan 
GIS untuk 
perencanaan 
tata guna 
tanah dan 
untuk 
kesesuaian 
lahan 
pertanian 

 Meringkas 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 
 Diskusi 

kelompok 
[TM: 1x(2x50”] 

Tugas 13 
Membuat 
makalah 
tentang 
penggunaan 
GIS untuk 
perencanaan 
tata guna 
tanah dan 
untuk 
kesesuaian 
lahan 
pertanian 

G. Classroom 1. GIS untuk perencanaan 
tata guna tanah 

2. GIS untuk kesesuaian 
lahan pertanian 

 

10% 



materi kuliah 

 Kuis 5 

15 Capita selecta dan 
penugasan 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
permasalahan 
dalam perencanaan 
dan pengembangan 
wilayah pertanian 

2. Mahasiswa mampu 
melakukan 
presentasi terkait 
dengan mata kuliah 
perencanaan dan 
pengembangan 
wilayah pertanian 

Kriteria : 
Rubrik deskriptif 

Bentuk non-test: 
 Presentasi 

kelompok 
 

 Kuliah : 

Kegiatan 

proses belajar 

 Diskusi 
kelompok 
[TM: 1x(2x50”] 

Tugas 14 
Meringkas 
Materi kuliah 
pekan  8- 14, 
Mengkaji dan 
mensarikan 
artikel journal 
tentang GIS 
terkait dengan 
perencanaan 
dan 
pengembangan 
wilayah 
pertanian  

G. Classroom 1. Mendiskusikan 
materi dan 
permasalahan 
dalam 
perencanaan dan 
pengembangan 
wilayah pertanian 

2. Presentasi materi 
terkait dengan 
mata kuliah 
perencanaan dan 
pengembangan 
wilayah pertanian 

 

10% 

 

    [PT+BM:(1+1)x( 
2x60”] 

   

16 UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 100 

 
Catatan : 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, 
penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 
bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan 
atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator- 
indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa 
kuantitatif ataupun kualitatif. 



6. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
7. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
8. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative 

Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
9. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
10. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstuktur, BM=Belajar Mandiri. 



Tugas mahasiswa dan penilaian 
 

Minggu 
ke 

Bahan Kajian/Materi 
Pembelajaran 

Tugas 
Waktu 
(menit) 

Penilaian Indikator 
Bobot 

(%) 

1 Tujuan dan ruang 
lingkup MK 
perencanaan dan 
pengembangan 
wilayah pertanian 

Mandiri Mempelajari materi tujuan dan 
ruang lingkup mk perencanaan 
dan pengembangan wilayah 
pertanian 

120    

Terstruktur Browsing terkait peranan 
perencanaan dan 
pengembangan wilayah 
pertanian 

120  Jurnal perkuliahan 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian 
artikel yang 
dipilih 

5 

2-7 Pengertian pembangunan 
wilayah pertanian dan 
pentingnya tata guna tanah; 
pentingnya evaluasi dalam 
perencanaan tata guna tanah, 
survey dan pemetaan tanah; 
perkembangan sistem evaluasi 
lahan di Indonesia dan 
permasalahannya, Dasar-
dasar evaluasi lahan 
(termasuk didalamnya konsep 
dan definisi, intensitas/skala); 
sistem klasifikasi kemampuan 
lahan (USDA/united states 
department of  agriculture 
dan FAO/food and agriculture 
organization); sistem 
klasifikasi kemampuan lahan 
BPN/badan pertanahan 
nasional, BBSDLP,  ZAE/zona 
agroekologi ; Indeks 
parametrik dan modeling 
Metode LECS (land evaluation 
computerized system/evaluasi 

Mandiri Mempelajari materi MK 
perencanaan dan 
pengembangan wilayah 
pertanian yang meliputi 
Pengertian pembangunan 
wilayah pertanian dan 
pentingnya tata guna tanah; 
pentingnya evaluasi dalam 
perencanaan tata guna tanah, 
survey dan pemetaan tanah; 
perkembangan sistem evaluasi 
lahan di Indonesia dan 
permasalahannya, Dasar-dasar 
evaluasi lahan (termasuk 
didalamnya konsep dan 
definisi, intensitas/skala); 
sistem klasifikasi kemampuan 
lahan (USDA/united states 
department of  agriculture dan 
FAO/food and agriculture 
organization); sistem klasifikasi 
kemampuan lahan BPN/badan 
pertanahan nasional, BBSDLP,  
ZAE/zona agroekologi ; Indeks 
parametrik dan modeling 
Metode LECS (land evaluation 
computerized system/evaluasi 

120x6    



lahan dengan sistem 
komputer). 

lahan dengan sistem 
komputer). 

Terstruktur Penyusunan jurnal perkuliahan 
terkait materi yang telah 
disampaikan dan 
mempresentasikan 
artikelpenelitian terkait 
perencanaan dan 
pengembangan wilayah 
pertanian 

120x6  Jurnal perkuliahan 

 Penyajian dalam 
bentuk presentasi 
dan diskus 

 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian 
artikel yang 
dipilih 

 Keaktifan 

35 

9 Evaluasi lahan untuk 
kepentingan irigasi, 
kehutanan dan tambak  

Mandiri Mempelajari materi Evaluasi 
lahan untuk kepentingan 
irigasi, kehutanan dan tambak 

120    

Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel journal tentang 
Evaluasi lahan untuk 
kepentingan irigasi, 
kehutanan dan tambak 

120  Kajian Journal 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih 

5 

10 Perencanaan tata guna 
tanah 

Mandiri Mempelajari materi 
Perencanaan tata guna tanah 

120    

Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel journal tentang 
Perencanaan tata guna 
tanah 

120  Kajian Journal 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih 

5 

11 Pedoman perencanaan Mandiri Pedoman perencanaan tata 
guna tanah di Indonesia 

120    



tata guna tanah di 
Indonesia 

Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel journal tentang 
Pedoman perencanaan 
tata guna tanah di 
Indonesia 

120  Kajian Journal 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih 

5 

 

       Kemampuan 
presentasi dan 
diskusi 

 

12 Pengertian dasar GIS dan 
manfaatnya 

Mandiri Mempelajari materi 
Pengertian dasar GIS dan 
manfaatnya 

120    

Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel journal tentang 
Pengertian dasar GIS dan 
manfaatnya 

120  Kajian Journal 
 

 Bahasa 

 Ketepatan 
substansi 

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih 

10 

13 Penggunaan GIS untuk 
evaluasi kemampuan lahan 

Mandiri Mempelajari materi 
Penggunaan GIS untuk evaluasi 
kemampuan lahan) 

120    

Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel journal tentang 
Penggunaan GIS untuk 
evaluasi kemampuan 
lahan 

120  Kajian Journal 
 

 Bahasa
 Ketepatan 

substansi

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih

15 

14 Penggunaan GIS untuk 
perencanaan tata guna tanah 
dan untuk kesesuaian lahan 
pertanian 

Mandiri Memepelajari materi 
Penggunaan GIS untuk 
perencanaan tata guna 
tanah dan untuk kesesuaian 
lahan pertanian 

120   10 



Terstruktur Mengkaji dan mensarikan 
artikel journal tentang  
Penggunaan GIS untuk 
perencanaan tata guna 
tanah dan untuk kesesuaian 
lahan pertanian 

120  Kajian Journal 
 

 Bahasa

 Ketepatan 
substansi

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang dipilih

 

15 Capita selecta dan penugasan Mandiri Mempelajari materi kuliah 
pekan  8- 14. 

120    

 

   Terstruktur  Menyusun makalah tentang 
permasalahan dalam 
perencanaan dan 
pengembangan wilayah 
pertanian dan presentasi 

 Meringkas Materi kuliah 
pekan  8- 14. 

 

120  Makalah 

 PPT Materi 

 Presentasi 

 Catatan ringkasan 

Materi kuliah pekan  

8- 14. 
 

 Kesesuaian isi 
makalah dengan 
materi 

 Sistematika 
penuliasan 
makalah 

 Kesesuaian dan 
kemenarikan 
artikel yang 
dipilih

 Materi presentasi

 Kemampuan 
presentasi dan

 diskusi 

10 



 

 

Aspek Penilaian 
 

1. Sikap : Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, Kemandirian dalam menyelasaikan tugas mandiri, kemmapuan berkomunikasi dengan baik 
2. Pengetahuan : penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 
3. Keterampilan : Kreatifitas membuat makalah, ketrampilan mengkaji dan mensarikan artikel junal, kreatifitas membuat ppt 

 
Bobot Penilaian 

 

Bobot Nilai Harian (NH) nilai tugas terstruktur = 30 % 
Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 35% 
Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 35% 

 
Nilai Akhir = 30%(NH) + 35% (UTS) + 35% (UAS)  

 
 

Bangkalan, 15  Februari 2021 
Mengetahui 
Koorprodi Agroekoteknologi, Dosen PJMK, 

 
 
 
 

Dr. Ir. Gita Pawana, M.Si Nurholis, SP.,M.Si 


