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CPL-PRODI
1. Mampu berkerja dan berkerjasama dalam lingkungan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (KU-1)
2. Mampu menerapkan ilmu-nya berdasarkan kepribadian dan semangat entrepreneurship (KU-3)
3. Mampu memperlihatkan hubungan integrasi antara konversi energy, manufaktur, material dan konstruksi sebagai ilmu teknik

mesin (KK-3)
4. Mampu menghasilkan rancangan yang diintegrasikan dengan efektivitas, efisiensi dan kebutuhan energi dalam aplikasi ilmu

rekayasa (KK-4)
5. Mampu memilih model dan klasifikasi Sistem mekanikal dan  menuangkannya dalam media  gambar dan menyampaikannya pada

pihak yang berkepentingan (KK-5)
6. Mampu memberikan penilaian terhadap informasi yang diberikan yang mencerminkan sikap terhadap pengembangan desain

berkelanjutan (KK-7)
7. Mampu memahami secara teori dan praktek tentang sistem kerja konversi energy dan juga sistem mekanikal pada setiap

komponen yang terdapat di setiap konstruksi mesin serta material yang digunakan (P-4).
CPMK

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Arti dan ruang lingkup pertanian
2. Mahasiswa mampu menjelasakan keperluan Energi sesuai Kebutuhan pertanian
3. Mahasiswa mampu menjelaskan Alat-alat yang dipakai pada budi daya kelapa sawit
4.mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem Pengorganisasian mesin Pertanian
5. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Utama dalam merancang Mesin Pertanian
6. Mahasiswa mampu menjelaskan Prosedur administrasi alat dan perawatan (maintenance) Mesin pertanian
7. Mahasiswa mampu membuat rancangan sederhana ALat mekanisasi Perkebunan

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah Alat Mekanisasi Perkebunan mempelajari tentang konsep utama pada teknologi pertanian yang terkait dengan sistem penanaman dari awal
pasca tanam dan pasca panen.  Mahasiswa diajarkan untuk mengenali Proses dan jenis pertanian yang ada di indonesia  serta diberikan pemahaman
bagaimana cara desain, merancang  sampai kepada perawatan.
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Metode Penelitian
(Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali pada kolom

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan alat dan mesin
mekanisasi perkebunan terkait semua jenis pertanian prosedur
penggunaan alatnya (minggu ke 3-4)

1. mahasiswa mampu menjelaskan Arti dan ruang Lingkup
teknologi Pertanian secara umum serta menjelaskan keperluan
energi dan elektrisasi pada sistem pertanian (minggu ke 1-2)

3. Mahasiswa mampu menjelaskan alat pertanian pada perkebunan
kelapa sawit  serta metode Maintenance Unit alat dan mesin dalam
perkebunan kelap sawit , mahasiswa juga mampu menjelaskan
Tata letak dan penyimpanan alat mesin (5-6)
(minggu ke 5-6)

4. Mahasiswa mampu menjelaskan  Pengorganisasian kerja alat
mesin (7)
(minggu ke 7)

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8)

5. Mahasiswa mampu menjelaskan Prosedur Administrasi alat
dan mesin (minggu ke 9)

6. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengenalan Bangunan Pertanian dalam
kaitan dengan kegiatan Perkebunan Kelapa sawit (minggu ke 10-11

7. Mahasiswa mampu menjelaskan Pemanfaatan alat dan mesin
dalam transportasi hasil produksi kelapa sawit ( minggu 12-13)

8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Prosedur keselamatan
kerja penggunaan alat mesin
(minggu 14 )

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 15)
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kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS)

Mg Ke- Kemampuan Akhir yang
diharapkan (Sub-CPMK) Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar

Mahasiswa
Kriteria dan Indikator

Penilaian
Bobot

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

1
dan
2

Mahasiswa mampu
menjelaskan Arti dan ruang
Lingkup teknologi Pertanian
secara umum serta
menjelaskan keperluan energi
dan elektrisasi pada sistem
pertanian

Pengertian Pertanian secara
umum, jenis  pertanian di
Indonesia, pengertian
Teknologi Pertanian, Energi
yang dipakai pada pertanian,
keperluan energy, sistem
elektrik pada pertanian

1.Kuliah dan diskusi

2. Presentasi

2 x 100
menit

Tugas 1: Menyusun
kesimpulan tentang
Pentingnya memanfaatkan
teknologi pada pertanian
(2x60mt)

Tugas 2 : melihat sekeliling
daerah tempat tinggal yang
ada pertanian sekaligus
merancang sistem tanam
dengan mekanisasi
sedrhana(2x60 mt)

Indikator: ketepatan
menjelaskan
Pentingnya Teknologi
mekanisasi terhadap
sistem pertanian

Kriteria penilaian:
ketepatan
&penguasaan,

Penilaian bentuk non-
test :tulisan dalam
bentuk makalah dan
presentasi

10%

3 dan
4

Mahasiswa mampu
menjelaskan pengenalan alat
dan mesin mekanisasi
perkebunan terkait semua
jenis pertanian prosedur
penggunaan alatnya

Jenis-jenis alat pertanian,
klasifikasi alat dari tanam,
pasca tanam  sampai pasca
panen, Prosedur
penggunaannya

1.Kuliah dan diskusi

2. Presentasi

2 x 100
menit

Tugas 3: Menyimpulkan
Jenis-jenis alat pertanian
(2x60 mt)

Tugas 4: Membuat
perancangan sederhana pada
pasca tanam (2x60mt)

Indikator:Kesesuaian
makna dalam
menyimpulkan
Penggunaan alat

Kriteria penilaian:
ketepatan, kesesuaian,
dan sistematika

Penialian bentuk non
test: Tulisan Makalah
kelompok

10%
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5 dan
6

Mahasiswa mampu
menjelaskan alat pertanian
pada perkebunan kelapa
sawit  serta metode
Maintenance Unit alat dan
mesin dalam perkebunan
kelap sawit , mahasiswa juga
mampu menjelaskan Tata
letak dan penyimpanan alat
mesin

Proses kerja mesin pertanian
terkait perkebunan kelapa
sawit, sistem perawatan (
maintenance) alat, dan tata
letak penyimpanan alat mesin

Kuliah dan diskusi 2x100
menit

Tugas 5 : Menyimpulkan
sitem pertanian berkala pada
industry kelapa sawir (2x60
menit)
Tugas 6 : Membuat
rancangan sistem perawatan

Indikator: Kesesuaian
pemahaman dengan
pengkajian tentang
potensi pertanian
sawit.
Kriteria penilaian:
ketepatan dan
sistematika

Penilaian bentuk non-
test : Makalah dan
presentase.

10%

7
dan 8

Mahasiswa mampu
menjelaskan
Pengorganisasian kerja alat
mesin

Jangka waktu pemakaian
mesin pertanian, operator
yang sesuai dengan keahlian,
hubungan dengan pekerjaan
lain sesuai dengn alat yang
dipakai

Kuliah dan diskusi
kelompok kecil

2x50
menit

Tugas 7: studi kasus :
bagaimana jika peralatan
yang dipakai tiba-tiba
mengalami troble siapa
orang yang pertama di
hubungi
2 (2x60 mt)

Indikator:
pengalaman yang
dirasakan studi kasus
harus sesuai dengan
konsep organisasi

Kriteria penilaian :
Ketepatan dan
kesesuaian maksud
dan makna
Penilaian : bentuk
non test : Penyusunan
materi penyelesaian
presentasi kelompok

20%

Evaluasi Tengah Semester 0 %
9. Mahasiswa mampu

menjelaskan Prosedur
Administrasi alat dan mesin

Prosedur penggunaan alat,
persiapan sebelum dipakai,
kelengkapan berkas setelah
dipakai,

Kuliah dan diskusi 2 x 50
menit

Tugas 8: membuat contoh
sistem administrasi pada saat
hendak menggunakan mesin
Press (2x60 menit)

Indikator: kesesuaian
penggunaan berkas
terhadap penggunaan
alat

Kriteria penilaian :
ketepatan meringkas
dan menjelaskan

5%
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Penilaian non-test:
Menjelaskan secara
lisan

10
dan
11

Mahasiswa mampu
menjelaskan Pengenalan
Bangunan Pertanian dalam
kaitan dengan kegiatan
Perkebunan Kelapa sawit

Kesuaian bangunan pabrik
kelapa sawit, posisi bahan
baku dengan pabrik,  posisi
alat, lokasi pekerja

Kuliah dan diskusi 2 x 100
menit

Tugas 9:  studi kasus :
membuat rencana Pabrik
perkebunan kelapa
sawit(2x60 menit)

Indikator: ketepatan
kondisi tata letak
pabrik perkebunan
sesuai dengan
undang-undang yang
berlaku

Kriteria penilaian:
Kesesuaian dan
ketepatan dalam
bentuk hasil
Penilaian : bentuk non
test : Skema dan
maping

15%

12
dan
13

Mahasiswa mampu
menjelaskan Pemanfaatan
alat dan mesin dalam
transportasi hasil produksi
kelapa sawit.

Transportasi yang digunakan,
jenis-jenis alat angkat dan
angkut, perhitungan kapasitas
angkat

Kuliah dan diskusi
kelompok

2 x 100
menit

Tugas 9: Mencari solusi
untuk membuang bahan
baku sisa perkebunan
2 (2x60 menit)

Indikator:
Kesesuaian memilih
metode

Kriteria penilaian:
Ketepatan,
kesesuaian, ketelitian
dan ketajaman

Penilaian : bentuk
non-test: Presentase
dan makalah

10%

14 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
Prosedur keselamatan kerja
penggunaan alat mesin

Keselamatan kerja pada pabrik
perkebunan kelapa sawit, alat-
alat teknik yang dipakai pada
operasi.

Kuliah, diskusi 2 x 50
menit

Tugas 10: Membuat
peraturan pemakaian alat
pada setiap kerja
2 (2x60 menit)

Indikator: ketepatan
dan kesesuaian

Kriteria penilaian :
Ketepatan,

20%
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konsistensi,
kesesuaian

Penilaian : bentuk
non-test: presentase
dan makalah
kelompok

15 Evaluasi Akhir Semester 0 %
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1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. 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.

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (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 (diambil dari setiap
pertemuan pada bagan analisis instruksional).


