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I. IDENTITAS MATA KULIAH  

Nama Mata Kuliah : Tek Pengolahan Limbah dan AMDAL Pertanian 

Kode Mata Kuliah : AET21046 

Bobot Mata Kuliah : 2+0 SKS 

Dosen Pengasuh : Dr. Ir. Siti Mardiana, MSi 

 

II. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata Kuliah Teknologi Pengolahan Limbah dan AMDAL Pertanian bertujuan 

mengembangkan keilmuan mahasiswa dan wawasan pemikirannya dalam pengetahuan ilmu 

Teknologi Pengolahan Limbah dan AMDAL Pertanian yang dapat diimplementasikan dalam 

seluruh kegiatan yang terkait bidang pertanian dan perkebunan. Lewat pengalaman belajar 

Teknologi Pengolahan Limbah dan AMDAL Pertanian para mahasiswa diharapkan memiliki 

daya tanggap, persepsi, dan penalaran tentang ilmu dan teknologi pengolahan limbah secara 

umum maupun khusus untuk bidang pertanian dan perkebunan sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat Indonesia, industri pertanian/perkebunan khususnya masyarakat 

petani dan pekebun. Isi mata ajaran ini berkisar, antara lain, pengertian dan tentang asal 

limbah, terutama limbah pertanian dan industri-industri yang berhubungan dengan pertanian, 

Komponen Ekosistem dan Pencemaran, Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPPLH), definisi, penggolongan dan potensi  limbah pertanian/perkebunan, 

Pengelolaan Limbah Pertanian/perkebunan (Fisik, Kimia, Biologis), Pencemaran Air akibat 

industri Pertanian/perkebunan, Tehnologi Pengolahan Limbah cair dan padat Industri 

Pertanian/perkebunan dan pemanfaatannya, Pengertian, Proses dan Manfaat AMDAL, 

Produksi Bersih Industri Pertanian/perkebunan 

. 

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan tujuan penanganan dan teknologi pengolahan 

limbah dan AMDAL pertanian 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi,  dan penggolongan  limbah secara umum; 

Sumber dan potensi limbah pertanian/perkebunan 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai Pengelolaan Limbah Pertanian/perkebunan 

(Fisik, Kimia, Biologis) 

4. Mahasiswa mampu menangani Tehnologi Pengolahan Limbah cair, padat dan gas pada 

Industri Pertanian/perkebunan dan pemanfaatannya 

5. Mahasiswa mampu menerapkan  AMDAL dan memanfaatkan Tehnologi Pengolahan 

Limbah serta Produksi Bersih Industri Pertanian/perkebunan 

 



IV. METODE PEMBELAJARAN 

a) Pendekatan Pembelajaran : pendekatan pembelajaran yang digunakan didasarkan pada 

filosofi belajar konstruktivisme, dimana mahasiswa diharapkan mampu membangun 

konsep sendiri, dengan kata lain model pembelajaran lebih terorientasi pada siswa Student 

Center Learning (SCL) 

b) Strategi Pembelajaran : diskusi 2 arah (inquiry) danpemecahan masalah (problem solving) 

c) Metode pembelajaran : (1) Teori dalam kelas: kombinasi dari ceramah, diskusi, (2) 

penugasan untuk menyusun makalah/paper/resume, presentasi dan diskusi. 

 

V. ATRIBUT SOFT SKILL 

Seperti yang telah diungkapkan dalam bagian pendahuluan, soft skills sangatlah penting 

bagi mahasiswa agar kelak mereka bisa diterima di pasar kerja. Adapun soft skills yang 

harus dimiliki mahasiswa adalah sebagai berikut:  Komitmen; Inisiatif;Kemampuan untuk 

belajar;      Handal; Percaya diri; Kemampuan berkomunikasi; Antusias; Berani 

mengambil keputusan; Integritas; Motivasi untuk meraih prestasi/Gigih; Berkreasi; 

Kerjasama  dalam tim; Berfikir kritis;    Menghargai (pendapat) orang lain 

 

VI. PENGENDALIAN MUTU 

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan 

terstruktur, aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, presentasi dan tampilan soft skill. 

 

VII. EVALUASI 

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item 

kendali mutu: 

Partisipasi (Ps)    =  10% 

Praktikum/Responsi/Tugas  =  50% 

Ujian Tengah Semester (UTS)  =  15% 

Ujian Akhir Semester (UAS)  =  25% 

Catatan: Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester 

adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa 

yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, Fakultas tidak boleh mengizinkannya Ujian 

Tengah Semester dan Akhir Semester 

 

VIII. PENILAIAN 

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan 

menggunakan sistem Penilaian Standar 

IX. RENTANG NILAI 

A = ≥ 85 

B+ = 77.5  -  84.9 

B =  70  -  77.9 

C+ =  62.5 - 69.9 

C =  55  - 62.9 

D =  45 -  54.9 

E = ≤ 44.9 



Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti  perkuliahan 

atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak megikuti Ujian Akhir.   

 

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester 

Pendek untuk mata kuliah tersebut. 

 

 

 

 

 

 


