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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
 1. Mampu mengembangkan manfaat keilmuwan  Teknologi Pengelolaan Limbah dan Amdal Pertanian untuk diaplikasikan pada lingkup  

    kehidupan sehari-  hari . (S10).  

2. Mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi  dan data yang akurat untuk memecahkan  permasalahan di bidang  Teknologi     

    Pengelolaan Limbah dan Amdal Pertanian   

    (KU1)    

3. Mampu mendiagnosa masalah dibidang lingkungan, kesehatan, dan pangan dengan menggunakan teknologi  secara teliti  dan cermat  

     menghasilkan data yang akurat  dan akuntabel. ( KU4)   

4. Mampu mengelola sumber daya hayati pada institusi pemerintah, swasta, atau untuk keperluan wirausaha dengan menggunakan  

    teknologi tepat guna sehingga  meningkatkan produktivitas. (KK3) 

5. Mampu menemukan dan menganalisis masalah/fenomena  Teknologi Pengelolaan Limbah dan Amdal Pertanian dengan  pendekatan  

    teknologi Berdasarkan kajian  

    lingkungan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. (PP2)      

CPMK   

 1. Mahasiswa mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, dan dampak pencemaran lingkugan  

2. Mahasiswa mampu memahami dampak pencemaran lingkugan 

3. Mahasiswa mampu memahami cara penanganan limbah pertanian dan industry pertanian 

4. Mahasiswa mampu memahami peranan biota dalam penanganan limbah 

5. Mahasiswa mampu  menjelaskan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) Pertanian 

Diskripsi Singkat 

MK 

      Mahasiswa Semester 3  dan 5 Program Studi  Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area akan memiliki kepekaan dan kepedulian 

terhadap lingkungan, dan dampak pencemaran lingkugan. Pokok-pokok bahasan meliputi: Definisi dan ruang lingkup limbah, Fungsi tanah dalam 

lingkungan dan pengolahan limbah, Peranan biota dalam penanganan limbah, Prinsip-prinsip dan cara penanganan limbah pertanian (padat, cair, gas), 

secara fisik, kimia, dan biologis, Metode penanganan limbah industri pertanian dan dasar-dasar penanganannya, Analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL Pertanian). 

Dosen pengampu DR. IR. SUMIHAR HUTAPEA, MS 

Matakuliah syarat   - 
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Teknologi Pengelolaan Aimbah dan amdal Pertanian 
 

 

2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 

peranan mikroba dalam penanganan limbah 

1.Mahasiswa  mampu menyepakati kontrak belajar, 

 dan menjelaskan  definisi dan ruang lingkup limbah  

          

    tanah 
 

3. . Mahasiswa  mampu memahami tentang  potensi 

limbah pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak) 
 

 
 

4-7. Mahasiswa  mampu memahami dan cara 

pengelolaan  limbah industry pertanian (Karet, Sawit, 

Gula) 

 

 

11.  Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan 

cara penanganan limbah (padat, cair dan gas). 
 

9-10. Mahasiswa  mampu memahami cara pengelolaan  

limbah pertanian (Tanaman pangan, dan hortikultura) 

 

 

 

15.. Mahasiswa mampu menjelaskan Kebijakan Nasional 

pengelolaan lingkungan hidup 
 

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

14. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengendalian Kerusakan 

Tanah untuk Produksi Biomassa PP 150/2000) 

 

 

 
 

12-13. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai analisis 

Dampak Lingkungan (Pengertian, Manfaat dan Proses) 
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 Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Dasar Ilmu Tanah 

Ming

gu ke 

 

Kemampuan Akhir yang  

diharapkan 

 

Materi Bahan Kajian 

 

Metoda 

Pembelajaran 

 

Waktu 

 

 

 

Pengalaman Belajar Mahasiswa 

 

Kriteria dan 

Indikator Penilaian 

 

Bobot 

Nilai 

1 Mahasiswa  mampu menyepakati 

kontrak belajar, dan menjelaskan  

definisi dan ruang lingkup limbah  

          
 

Pendahuluan 

- Perjanjian kontrak perkuliahan  

- Ruang Lingkup Limbah 

   - Macam-macam limbah 

   - Sifat dan karakteristik limbah 

    

    

 

 Ceramah dan 

Tanya jawab, 

Prea est 

2 x 50  

Menit 
- Membuat kesepakatan mengenai 

disiplin waktu masuk perkuliahan 

- Memberi pendapat tentang  

komitment yang dibuat secara 

bersama 

- Menjelaskan pengertian limbah, 

macam dan sifat limbah 

Kebenaran kesepakatan 

dan penjelasan 

5 % 

2 Mahasiswa mampu memahami 

dan menjelaskan peranan mikroba 

dalam  penanganan  limbah 

 

 -Penguraian/ Biodegradasi  

   Bahan Pencemar (Polutan)  

- Bakteriologi lingkungan 

- Penggunaan mikroba dalam 

membersihkan air 

- Penggunaan bakteri dalam 

menguraikan detergen, 

plastic, minyak bumi, residu 

pestisida dan logam berat 

 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

dan diskusi 

2 x 50  

Menit 
- Mampu menjelaskan 

Penguraian/ Biodegradasi  

   Bahan Pencemar (Polutan)  

- Mampu menjelaskan 

Bakteriologi lingkungan 

- Mampu menjelaskan 

Penggunaan mikroba dalam 

membersihkan air 

- Mampu menjelaskan 

Penggunaan bakteri dalam 

menguraikan detergen, 

plastic, minyak bumi, residu 

pestisida dan logam berat 

Kebenaran membuat 

rangkuman dari  

dijelaskan 

5 % 

3 Mahasiswa  mampun memahami 

tentang  potensi limbah pertanian 

dan perkebunan sebagai pakan 

ternak) 
 

 

Potensi limbah pertanian dan 

perkebunan sebagai pakan ternak : 

- Jerami padi 

- Jerami jagung 

- Kelapa sawit 

- Tebu 

- kakao 
 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

2 x 50  

Menit 
- Mampu menjelaskan potensi 

limbah pertanian dan 

perkebunan sebagai pakan  

ternak : 

- Mampu menjelaskan potensi 

limbah  jerami padi sebagai 

pakan  ternak  

- Mampu menjelaskan potensi 

Kebenaran membuat 

rangkuman hasil 

penjelasan dan 

kebenaran dalam 

menjelaskan 

10 % 



4 

 

 limbah  jerami jagung  sebagai 

pakan  ternak  

- Mampu menjelaskan potensi 

limbah  kelapa sawit sebagai 

pakan  ternak  

- Mampu menjelaskan potensi 

limbah  tebu sebagai pakan  

ternak  

- Mampu menjelaskan potensi 

limbah  kakao sebagai pakan  

ternak  
4-7 Mahasiswa  mampu memahami 

dan cara pengelolaan  limbah 

industry pertanian (Karet, Sawit, 

Gula) 

 

Pengelolaan  limbah industry 

pertanian (Karet, Sawit, Gula) 

- Sumber limbah 

- Karakteristik dan dampak 

pengolahan  limbah padat dan 

cair 

- Proses Pengolahan limbah 

industry karet,  

- Proses Pengolahan limbah 

industry Kelapa sawit 

- Proses Pengolahan limbah 

industry gula 

 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi  

2 x 50  

Menit 
Mampu menjelaskan pengelolaan  

limbah industry pertanian (Karet, 

Sawit, Gula) 

- Mampu menjelaskan Sumber 

limbah 

- Mampu menjelaskan 

Karakteristik dan dampak 

pengolahan  limbah padat dan 

cair 

- Mampu menjelaskan Proses 

Pengolahan limbah industry 

karet,  

- Mampu menjelaskan Proses 

Pengolahan limbah industry 

Kelapa sawit 

- Mampu menjelaskan Proses 

Pengolahan limbah industry 

gula 

 

 

Kebenaran membuat 

rangkuman dan 

menjelaskan 

30 % 

8  
UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Tidak 

diberi 

bobot 



5 

 

9-10 Mahasiswa  mampu memahami 

cara pengelolaan  limbah 

pertanian (Tanaman pangan, dan 

hortikultura) 

 

 

Pengelolaan  limbah industry 

pertanian (Tanaman pangan dan 

hortikutura) 

- Sumber limbah 

- Karakteristik dan dampak 

pengolahan  limbah padat dan 

cair 

- Proses Pengolahan limbah 

tanaman pangan,  

- Proses Pengolahan limbah 

tanaman hortikultura 

 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi  

2 x 50  

Menit 
Mampu menjelaskan pengelolaan  

limbah pertanian (Tanaman 

pangan dan hortikutura)  

- Mampu menjelaskan Sumber 

limbah 

- Mampu menjelaskan 

Karakteristik dan dampak 

pengolahan  limbah padat dan 

cair 

- Mampu menjelaskan Proses 

Pengolahan limbah pertanian 

pangan  

- Mampu menjelaskan Proses 

Pengolahan limbah tanaman 

hortikultura 

 

Kebenaran membuat 

rangkuman dan 

menjelaskan 

30 % 

11 Mahasiswa mampu menjelaskan 

prinsip-prinsip dan cara 

penanganan limbah (padat, cair 

dan gas). 
 

 

Prinsip-prinsip dan cara 

penanganan limbah (padat, cair 

dan gas). 

- Jenis dan wujud limbah 

pertanian 

- Penanganan Limbah Cair 

- Penanganan limbah padat 

- Penanganan limbah B3 

 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi  

2 x 50  

Menit 
Mampu menjelaskan Prinsip-

prinsip dan cara penanganan 

limbah (padat, cair dan gas). 

- Mampu menjelaskan Jenis 

dan wujud limbah pertanian 

- Mampu menjelaskan 

Penanganan Limbah Cair 

- Mampu menjelaskan 

Penanganan limbah padat 
- Mampu menjelaskan 

Penanganan limbah B3 

 

 

Kebenaran 

menjelaskan dan 

membuat rangkuman 

10 % 

12-13 Mahasiswa mampu menjelaskan 

mengenai analisis Dampak 

Lingkungan (Pengertian, Manfaat 

dan Proses) 

 

 

Dampak Lingkungan (Pengertian, 

Manfaat dan Proses) 

- Definisi dan pengertian serta 

istilah-istilah yang digunakan 

- Kualitas lingkAungan 

- Kegiatan-kegiatan yang 

menimbulkan dampak dan wajib  

dilengkapi AMDAL 

- Jenis Amdal 

- Manfaat Amdal 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi  

2 x 50  

Menit 

Mampu menjelaskan Dampak 

Lingkungan (Pengertian, Manfaat dan 

Proses) 

- Mampu menjelaskan Definisi dan 

pengertian serta istilah-istilah yang 

digunakan 

- Mampu menjelaskan Kualitas 

lingkungan 

- Mampu menjelaskan Kegiatan-

kegiatan yang menimbulkan 

Kebenaran 

menjelaskan 

20 % 
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- Proses Amdal dan urutan studi 

AMDAL 

- Sistematika AMDAL 

- Kriteria dalam Penilaian 

AMDAL 

 

 

dampak dan wajib  dilengkapi 

AMDAL 

- Mampu menjelaskan Jenis Amdal 

- Mampu menjelaskan Manfaat 

Amdal 

- Mampu menjelaskan Proses Amdal 

dan urutan studi AMDAL 

- Mampu menjelaskan Sistematika 

AMDAL 

- Mampu menjelaskan Kriteria 

dalam Penilaian AMDAL 

 

 
14 Mahasiswa mampu menjelaskan 

Pengendalian Kerusakan Tanah 

untuk Produksi Biomassa PP 

150/2000) 

 

Pengendalian Kerusakan Tanah 

untuk Produksi Biomassa PP 

150/2000) : 

- Pengertian dan dasar hokum 

- Fungsi tanahLingkup 

pengaturan 

- Pengendalian kerusakan tanah 

untuk biomassa 

- Kriteria baku kerusakan 

- Pencegahan 

- Fungsi tanah dalam lingkungan 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi  

2 x 50  

Menit 
Mampu menjelaskan 

pengendalian Kerusakan Tanah 

untuk Produksi Biomassa PP 

150/2000) : 

- Mampu menjelaskan Pengertian 

dan dasar hokum 

- Mampu menjelaskan Fungsi 

tanahLingkup pengaturan 

- Mampu menjelaskan 

Pengendalian kerusakan tanah 

untuk biomassa 

- Mampu menjelaskan Kriteria 

baku kerusakan 

- Mampu menjelaskan 

Pencegahan 

- F Mampu menjelaskan ungsi 

tanah dalam lingkungan 

 

Kebenaran 

menjelaskan dan 

merangkum 

10 % 

15 .. Mahasiswa mampu menjelaskan 

Kebijakan Nasional pengelolaan 

lingkungan hidup 
 

 

 Kebijakan Nasional  pengelolaan 

lingkungan hidup : 

- Status pelestarian lingkungan 

hidup di Indonesia 

- Kebijakan public di bidang 

lingkungan 

- Kebijakan KLH 

- Pengololaan LH dan OTDA 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi  

2 x 50  

Menit 
 Mampu menjelaskan  Kebijakan 

Nasional  pengelolaan lingkungan 

hidup : 

- Mampu menjelaskan Status 

pelestarian lingkungan hidup 

di Indonesia 

- Mampu menjelaskan 

Kebijakan public di bidang 

Kebenaran 

menjelaskan 

10 % 
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lingkungan 

- Mampu menjelaskan 

Kebijakan KLH 

- Mampu menjelaskan 

Pengololaan LH dan OTDA 
 

 

5 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sifat-sifat kimia 

tanah terutama reaksi 

pertukaran kation, pH tanah, 

kejenuhan basa, koloid tanah 

Sifat-sifat kimia tanah :  

 Koloid tanah  

 Pertukaran kation  

 Kapasitas tukar kation  

 Reaksi tanah  

 Daya sanggah tanah  

 Kejenuhan basa  

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

kelompok 

2 x 50  

Menit 
Menjelaskan berbagai sifat 

kimia tanah (koloid tanah, 

pertukaran kation, kapasitas 

tukar kation, reaksi tanah, daya 

sanggah tanah, kejenuhan basa) 

 

 

Kebenaran membuat 

rangkuman dan 

menjeleskan  

10 % 

6 Mahasiswa mampu  

menjelaskan  sifat biologi 

tanah. 

 

Sifat-sifat biologi tanah: 

 Makrofauna : hewan-hewan  

    besar pelubang  tanah , 

cacing  

    tanah  arthropoda , moluska  

    (gastropoda). 

  Mikro fauna; Protozoa dan  

 Nematoda 

  Makro flora dan  mikro flora 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi  

2 x 50  

Menit 
- Memahami sifat biologi 

tanah dasar,  

- Menjelaskan sifat dan 

peranan mikroorganisme 

ysang hidup dalam tanah 

dalam bentuk mikro dan 

makro flora. 

- Menjelaskan sifat dan 

peranan mikroorganisme 

ysang hidup dalam tanah 

dalam bentuk mikro dan 

makro fauna. 

 

Kebenaran membuat 

rangkuman dan 

menjeleskan  

5 % 

7 Mahasiswa mampu memahami 

jenis-jenis, sifat-sifat serta 

peranan mineral dalam tanah. 

 

Mineral dalam tanah  

 Klasifikasi mineral tanah  

 Pembentukan mineral  

 Mineral liat  

 Peranan mineral tanah  

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

2 x 50  

Menit 
Memahami mineral dalam 

tanah  

 Membedakan mineral tanah  

 Menjelaskan pembentukan  

    mineral  

 Menjelaskan mineral liat dan 

     peranan mineral tanah  

 

Kebenaran membuat 

rangkuman dan 

menjeleskan serta 

membedakan 

10 % 
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8  
UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Tidak 

diberi 

bobot 
9 Mahasiswa mampu memahami 

bahan organik tanah (sumber, 

proses dan peranan bahan 

organik tanah) 

Bahan organik :  

 Sumber bahan organik  

 Komposisi bahan organik  

 Perombakan bahan organik  

 Humus  

 Peranan bahan organik  

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

2 x 50  

Menit 
Mengidentifikasi sumber bahan 

organik,  

Menjelaskan proses 

dekomposisi bahan organic dan 

Menjelaskan peranan bahan 

organic  pada tanah  

 

 

Kebenaran 

menjelaskan dan 

kemampuan berdiskusi 

10 % 

10 Mahasiswa mampu memahami 

konsep air dalam tanah untuk 

kepentingan produksi 

Air dalam tanah 

 Penentuan kandungan air  

     tanah  

 Retensi dan pergerakan air  

     tanah  

 Faktor-faktor yang  

     mempengaruhi air dalam    

     tanah  

 Peranan air tanah dalam  

    absorpsi unsur hara.  

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

2 x 50  

Menit 
Menjelaskan sifat-sifat air,  

Menentukan kadar air dalam 

tanah 

Menjelaskan pengertian retensi 

airdan pergerakannya  

Menjelaskan peranan dan 

ketersediaan air terhadap 

ketersediaan unsur hara di 

dalam tanah 

 

Kebenaran 

menjelaskan dan 

menghitung 

10 % 

11 Mahasiswa mampu memahami 

berbagai metode klasifikasi t anah  

 

Klasifikasi tanah :  

 Dasar klasifikasi  

 Kategori klasifikasi  

 System klasifikasi  

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

2 x 50  

Menit 
Mampu memahami cara 

klasifikasi tanah menurut 

berbagai system klasifikasi dan 

cara memahami kategori yang 

dipakai dalam klasifikasi tanah   

 

Kebenaran 

menjelaskan dan 

kemampuan berdiskusi 

5 % 

12 Mahasiswa mampu memahami 
cara melakukan survey tanah dan 

pemetaan tanah 

 

Survey tanah :  

 Persiapan survey tanah  

 Metode survey tanah 

 Membuat laporan survey  

    Tanah dan pemetaan tanah 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

2 x 50  

Menit 
Mampu memahami cara –cara 

melakukan survey tanah, mulai 

dari persiapan, pelaksanaan 

dan pembuatan laporan hasil 

survey tanah  

Kebenaran 

menjelaskan dan 

melakukan 

5 %% 
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13 Mahasiswa mampu memahami 

cara mengevaluasi lahan 
 

Evaluasi lahan meliputi: 

Evaluasi kemampuan lahan 

Evaluasi kesesuaian lahan 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

2 x 50  

Menit 
Mampu memahami evaluasi 

kemampuan lahan 

Mampu memahami evaluasi 

kesesuaian lahan 

Kebenaran 

menjelaskan 

10 % 

14 Mahasiswa mampu memahami 

perbaikan /remediasi lahan akibat 

degradasi/kerusakan tanah 

 

- Degradasi tanah dan  

   pengendaliannya  

- Perbaikan/ remediasi tanah  

  dan lingkungan hidup . 

  yang berkelanjutan 

- Persyaratan karakteristik  

    fisik, kimia, dan biologi  

    tanah bagi pertumbuhan &   

    produktivitas tanaman.  

 

.  

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

diskusi 

kelompok 

2 x 50  

Menit 
- Mampu menjelaskan 

degradasi tanah dan  

   pengendaliannya  

- Mampu menjelaskan 

perbaikan/remediasi tanah  

  dan lingkungan hidup . 

  yang berkelanjutan 

- Memahami persyaratan 

karakteristik fisik, kimia, dan 

biologi tanah bagi 

pertumbuhan & produktivitas 

tanaman 

 

Kebenaran 

menjelaskan 

Dan membuat 

rangkuman 

10 % 

15 Mahasiswa mampu memahami   

pengelolaan tanah dan lingkungan 

hidup bagi produktivitas 

pertanian yang berkelanjutan 

Pengelolaan tanah dan air serta 

lingkungan untuk produktivitas 

tanah  

 Pengelolaan tanah dan air  

    bagi produktivitas tanaman  

    yang berkelanjutan. 

 

Presentasi 

Tanya jawab  

2 x 50  

Menit 
-  Mampu menjelaskan pengelo 

laan tanah dan air bagi 

produktivitas tanaman  

Mampu menganalisis 

hubungan produktiviats tanah 

dan keberlanjutannya.  

 

Kebenaran 

menjelaskan dan 

kemampuan presentasi 

10 % 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

Tidak 

diberi 

bobot 
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