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Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini memperlajari tentang konsep agroforestry, praktek dan agroforestry, spesies agroforestry, produktivitas dan 
perlindungan tanah dalam sistem agroforestry, serta desain dan evaluasi sistem agroforestry. 

Capaian Pembelajaran  (CP1) Mampu menginternalisasi etika professional rimbawan dan berkomitmen untuk kelestarian lingkungan 
(CP2) Mampu menunjukkan keterampilan berpikir logis dan kritis  
(CP3) Mampu mengaplikasikan pemahaman terkait konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi, dan konservasi di wilayah Wallacea 
(CP5) Mampu mengaplikasikan pemahaman terkait prinsip karakteristik, pengolahan, dan pemanfaatan hasil hutan 
(CP7) Mampu menerapkan praktek-praktek silvikultur pada hutan tanaman, hutan tanaman, dan hutan masyarakat 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mahasiswa  mampu meningkatkan manfaat sumberdaya hutan melalui penerapan pola-pola agroforestry 

Tim Dosen : 1. Dr.Ir.Syamsuddin Millang,MS (Koord)  
2. Prof.Dr.Ir.Samuel A.Paembonan 
3. Dr. Ir. Anwar Umar, MS. 

 

Matriks Pembelajaran : 

Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  
(%) 

1 Pembentukan Kelompok 
dan Pemilihan Ketua  

Kontrak dan 
Rencana 
Pembelajaran 
 

Kuliah interaktif + 
Diskusi Kelompok 

100  Pemilihan berlangsung 
secara demokratis 

0 

2 Memahami latar belakang 
dan perkembangan, serta 
ruang lingkup Agroforestry  

Latar belakang 
system Agroforestry, 
batasan dan 

Kuliah interaktif + 
tugas kajian pustaka 

100 Penelusuran pustaka Kejelasan definisi dan 
menemukan paling sedikit 5 
definisi system Agroforestry  

6 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  
(%) 

 pengertian 
Agroforestry 
 

dari pustaka yang ditelusuri 

3 Mampu menjelaskan dan 
memberikan contoh 
kelebihan dan kelemahan 
system Agroforestry dari 
aspek biologi, ekonomi, 
dan sosial 

Kelebihan dan 
kelemahan 
Agroforestry 

Kuliah interaktif + 
Diskusi Kelompok 

100 Pembuatan makalah 
yang disajikan di 
depan kelas 

Kejelasan Kelebihan dan 
kelemahan serta contoh 
yang dikemukakan dari 
aspek biologi, ekonomi, dan 
sosial berdasarkan persepsi 
dan pustaka yang  
ditelusuri 
 

7 

4-5 Mampu menguraikan 
klassifikasi system 
Agroforestry berdasarkan  
tujuan, struktur, fungsi, 
sosial, ekonomi dan zona 
ekologi 
 

Klassifikasi system 
Agroforestry 

Kuliah interaktif + 
Diskusi kelompok 

200 Pembuatan 
makalah 

- klasifikasi system 
agroforestry beserta 
contohnya berdasarkan 
struktur dan fungsi 

- klasifikasi system 
agroforestry beserta 
contohnya berdasarkan 
sosial, ekonomi, dan 
zona ekologi (Penyajian 
makalah) 
 

7 
 
 
 

7 

6 Menentukan kriteria dalam  
memilih jenis komponen 
Agroforestry berdasarkan 
tujuan pengelolaan dan 
kondisi tapak 
 

Pemilihan Jenis 
Komponen 
Penyusun 
Agroforestry 

Kuliah interaktif  100 Kuliah interaktif yang 
dipandu oleh dosen 

Kemampuan mahasiswa 
berdiskusi dan mengajukan 
pendapat tentang materi 
yang disajikan  

7 

7-8 Memahami tujuan, cara Diagnosis dan Kul;iah interaktif + 200  - Mampu mengumpulkan 7 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  
(%) 

melakukan diagnosis dan 
membuat  desain 
Agroforestry 
 

desaian Agroforestry diskusi kelompok + 
Discovery learning 

data/informasi, 
mengolah, dan 
mendiagnosis potensi 
dan permasalahan 
agroforestry di 
masyarakat 

- Mampu membuat 
rancangan desain 
Agroforestry dengan baik 
 

 
 
 
 
 
 

7 

9 Mampu menjelaskan 
hubungan dan peranan 
faktor biofisik dan klimatik  
dalam Agroforestry, serta 
peranan pohon dalam 
meningkatkan produktivitas 
dan konservasi tanah. 
 

Faktor biofisik (aspek 
pohon, tanah, air, 
unsur hara, 
allelopaty, dan 
klimatik) dalam 
agroforestry 

Kuliah interaktif + 
Diskusi Kelompok 

100  Kejelasan dan kesesuaian 
deskripsi yang dikemukakan 

7 

10-12 Menentukan metode dan 
data yang dibutuhkan 
dalam analisis finansial 
dan ekonomi Agroforestry 
 

Aspek Sosial dan 
Ekonomi  
Agroforestry 

Kuliah interaktif + 
Diskusi kelompok 

200 Pembuatan makalah Kesesuaian metode dan 
rumus-rumus yang 
dikemukakan terhadap studi 
kasus yang ditentukan 
berdasarkan hasil 
penelusuran pustaka 
 

14 

13-14 Memahami system 
Agroforestry di wilayah 
dataran tinggi 
 

Sistem Agroforestry 
di wilayah dataran 
tinggi dan di  
wilayah tropika 

Diskusi Kelompok + 
Tugas 
Kelompok/individu 

200 Pembuatan makalah  Kejelasan dan kesesuaian 
isi makalah 
individu/kelompok dengan 
tema bahasan, 

6 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian dan 
Indikator 

Bobot 
Nilai  
(%) 

basah 
 

 

15-16 Memahami system 
Agroforestry untuk 
produksi ternak dan kayu 
baker 
 

Sistem Agroforestry 
untuk produksi 
ternak , ikan dan 
kayu bakar 

Kuliah interaktif 200 Pembuatan poster 
dan penyajian 
makalah 

Kejelasan dan kesesuaian 
isi paper individu/kelompok 
dengan tema bahasan,serta 
kualitas poster yang dibuat. 
 

6 

 
 


