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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL-2 

 

CPL-4 

Menguasai filosofi keilmuan, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru, kreatif, original dan teruji pada 

bidang tata kelola kehutanan  

Mampu mensintesis pengetahuan di bidang kehutanan dan mewujudkannya dengan tindakan (co-production sciencne) melalui 

pendekatan inter, multi - transdisipliner 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK 1. Mahasiswa mampu mengkaraterisasi dan menganalisis hubungan serangga hutan sebagai bagian issue lingkungan dan tata kelola hutan 

2. Mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru, kreatif untuk co-production serangga hutan yang 

bernilai komersil secara inter, multi - transdisipliner 

CPL  Sub-CPMK  

CPL-2 

 

CPL-4 

Sub-CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis interaksi positif serangga hutan dengan tata kelola hutan (polinator, kesehatan lingkungan, 

sumber nutrisi dan musuh alami hama hutan) CPMK1) 

Sub-CPMK2: Mahasiswa mampu mengkaraterisasi interaksi negatif serangga hutan sebagai hama hutan dan sebagai vektor penyakit hutan 

hutan (CPMK1) 

CPL-2 

CPL-2 

 

CPL-4 

Sub-CPMK1: Mahasiswa mampu mengkaji dan menganalisis permasalahan manajemen Serikultur dan teknologi diversifikasi produk 

(CPMK2) 

Sub-CPMK2: Mahasiswa mampu mengkarakterisasi manajemen Apikultur dan Meliponikultur serta teknologi diversifikasi produk bagian 

dari tata kelola hutan (CPMK2) 

Sub-CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan serangga hutan sebagai bentuk entertaimen (objek pariwisata dan koleksi 

seni) (CPMK2) 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini membahas tentang interaksi positif dan negatif serangga hutan dengan manusia sebagai bagian issue lingkungan dan serangga yang 

bernilai komersil 
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Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Interaksi positif manusia dengan serangga hutan sebagai polinator; Serangga membantu pembentukan tanah; serangga scavenger, detrivor dan 

    Decomposer; Serangga bioindikator dan biomonitoring kesehatan lingkungan; Serangga sebagai sumber nutrisi (manusia, hewan dan tumbuhan) 

dan Serangga sebagai predator, parasit dan parasitoid hama hutan 

2. Interaksi negatif manusia dengan serangga hama hutan dan serangga vektor penyakit hutan 

3. Manajemen Serikultur dan teknologi diversifikasi produk 

4. Manajemen Apikultur dan Meliponikultur serta teknologi diversifikasi produk 

5. Serangga hutan sebagai bentuk entertaimen (objek pariwisata dan koleksi seni) 
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Hilsenhoff, W. L. (1988). Rapid field asessment of organic pollution with a family-level biotic index. Journal of the North American Benthological 

Society 7, 65-68. doi: https://doi. org/10.2307/1467832. 
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Beberapa jurnal serangga  

Dosen Pengampu Dr.Ir. Sitti Nuraeni, MP , Dr.Ir.A. Sadapotto, MP 

Matakuliah syarat - 

Mg Ke- 
Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir tiap 
tahapan belajar) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online) 

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

1-6 Mahasiswa mampu 

menganalisis interaksi 

positif serangga hutan 

dengan tata kelola 

hutan (polinator, 

kesehatan lingkungan, 

sumber nutrisi dan 

Kejelasan deskripsi 

dan ketepatan 

analisis hubungan 

berbagai peranan 

serangga dengan tata 

kelola hutan 

Ketepatan deskripsi 

peranan dan metode 

analisis hubungan 

serangga dalam tata 

kelola hutan (Rubrik-

1) 

 

Kuliah TM (3x3x50’),  

Small Group 

Discussion 

 

Seminar TM 

(2x3x100’) 

 

BM (3x3x60’) 

 

PT (2x3x60’) 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 1 

- Ruang lingkup 

perkuliahan 

- Peran dan manfaat 

beberapa serangga 

- Perhitungan 

keragaman serangga 

30 

https://doi/
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musuh alami hama 

hutan) 

Non test dan Tes 

lisan 

Praktek lapang/ 

Penelitian (1x3x170’) 

dan analisis 

kesehatan lingkungan 

- Hubungan dengan 

tata kelola kehutanan 

 

7-8 Mahasiswa mampu 

mengkaraterisasi 

interaksi negatif 

serangga hutan sebagai 

hama hutan dan vektor 

penyakit hutan hutan 

Kejelasan  

karakterisasi hama 

dan penyakit hutan 

dengan serangga 

vektornya  

Kejelasan mereview 

jurnal terbaru yang 

berkaitan hama dan 

penyakit hutan 

dengan serangga 

vektornya (rubrik 2) 

Non test  

Kuliah TM (1x3x50’),  

Small Group Discussion 

 

Seminar TM 

(1x3x100’) 
 

BM (2x3x60’) 

 

Rencana Tugas – 2 

- Kasus-kasus serangan 

hama hutan dan 

vektor penyakit hutan 

- Hasil-hasil riset 

terkait topik hama 

hutan dan vektor 

penyakit hutan 

15 

9-11 Mahasiswa mampu 

mengkaji dan 

menganalisis 

permasalahan 

manajemen Serikultur 

dan teknologi 

diversifikasi produk 

Ketepatan 

klasterisasi 

permasalahan 

manajemen serikultur 

melalui pendekatan 

multi-transdisipliner 

dan teknologi 

produknya  

Perumusan hasil 

klaster masalah dan 

solusi perbaikan dan 

deskripsi teknologi 

produknya (rubrik 3) 

 

Non test  

 

Kuliah TM (2x3x50’),  

Small Group Discussion 

 

Seminar TM 

(1x3x100’) 

 

BM (2x3x60’) 

 

PT (2x3x60’) 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 3 

- Identifikasi masalah 

persuteraan alam 

nasional dan 

Sulawesi melalui 

pendekatan multi-

transdisipliner 

- Ragam produk mulai 

dari hulu sampai 

hilir 

20 

 12-15 Mahasiswa mampu 

mengkarakterisasi 

manajemen Apikultur 

dan Meliponikultur 

serta teknologi 

diversifikasi bagian 

dari tata kelola hutan 

Kejelasan 

karakterisasi 

manajemen 

perlebahan 

berdasarkan jenis 

lebahnya dan 

teknologi produknya 

bagian dari tata 

kelola hutan 

Kejelasan deskripsi 

manajemen 

perlebahan 

berdasarkan jenis 

lebahnya dan 

teknologi produknya 

bagian dari tata 

kelola hutan (rubrik 

4) 

Non test dan Tes 

lisan 

Kuliah TM (2x3x50’),  

Small Group Discussion 

 

Praktek lapang/ 

Penelitian (1x3x170’) 

 

Seminar TM 

(1x3x100’) 

 

BM (2x3x60’) 

 

 

Rencana Tugas – 4 

 

 

 

BM (1x3x70’) 

 

- Manajemen lebah 

madu ternak (Apis 

melifera, A. cerana, 

dan stingless bee) 

perburuan lebah 

hutan  sebagai  

bagian dari tata 

kelola hutan 

- Ragam produk dan 

turunannya 

25 

16 Mahasiswa mampu 

mengembangkan 

pengetahuan serangga 

hutan sebagai bentuk 

entertaimen (objek 

Ketepatan deskripsi 

pemanfaatan 

serangga sebagai 

bentuk entertaimen 

Pengayaan contoh 

model pariwisata 

berbasis serangga 

dan koleksinya 

 

Kuliah TM (1x3x100’),  

Small Group Discussion 

 

BM (2x3x70’) 

 

 

- Model pariwisata 

berbasis serangga 

dengan pendekatan 

multi-transdisipliner 

10 
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pariwisata dan koleksi 

seni) 

bagian dari tata 

kelola hutan 
Non test  - Ragam produk seni 

berbasis serangga  
 

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. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
5. 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. 
6. 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. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian 

sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


