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A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah : 

1. Ranah Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, dan memiliki nilai etika dan moral yang tinggi (S1) 

b. Memiliki sikap nasionalisme dengan mencintai bangsa dan tanah air serta menghargai keragaman budaya, etnik, agama dan kepercayaan 

orang lain. (S2) 

c. Memiliki sikap kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, baik lokal, nasional hingga internasional (S3) 

d. Memiliki sikap profesional dan bertanggungjawabatas pekerjaan di bidang oseanografi secara mandiri  (S4) 

 

2. Ranah Keterampilan Umum 

a. Mampu berkomunikasi secara efektif baik tulisan maupun lisan serta mampu membangun relasi dalam skala yang lebih luas (KU1) 
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b. Mampu bekerjasama dan membagi tugas dalam tim berdasarkan kapasitas masing-masing. (KU2) 

c. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif serta menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. (KU3) 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang geofisika, berdasarkan hasil analisis, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU4) 

e. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang dibawah tanggungjawabnya (KU5) 

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

a. Menguasai akusisi data metode oseanografi yang cukup instalasi peralatan, peraturan parameter akusisi, urutan perekaman atau 

pengambilan data, kontrol kuantitas dan kualitas data serta penyimpanan data. (KK1) 

b. Menguasai dan memahami secara rinci manajemen eksplorasi sumber daya alam energi dan mineral, mitigasi bencana dan lingkungan 

oseanografi  (KK2) 

c. Menguasai proses pengolahan data dan pemodelan dengan menggunakan software berisensi atau yang open source serta mampu 

menafsirkan kedalam pemahaman geologi (KK3) 

d. Mampu mengkomunikasikan hasil eksplorasi, analisis serta model geofisika dan penafsirannya melalui penyampaian hasil laporan ilmiah, 

presentasi dan poster pada berbagai even ilmiah. (KK5) 

 

4. Ranah Pengetahuan 

a. Mengerti dan memahami langkah-langkah ilmiah akusisi data, pengolahan data dan interpretasi (PP4) 

b. Mengerti dan memahami IPTEKS berupa teknologi instrumentasi, informatika dan komputasi untuk dapat menganalisis dan 

menguantifikasi serta dapat memodelkan masalah-masalah kebumian. (PP7) 

 

B. Capaian Pembelajaran MK :  

Mahasiswa memahami dasar-dasar pengelolaan kawasan pesisir dan laut, pencegahan dan penanggulangan erosi dan sedimentasi 

perairan pantai, dan pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut indonesia. 
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C. PIP Unmul yang di Integrasikan :  

Menghasilkan karya ilmiah sains dalam bidang oseanografi dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah :  

Pengertian Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Regulasi Pengelolaan Pesisir dan Laut, Perencanaan dan Pengelolaan Terpadu 

Kawasan Pesisir dan laut, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Pengelolaan Erosi dan Sedimentasi Pantai, Pengelolaan Bencana 

Pesisir dan Laut: Rob, Gelombang Badai, Tsunami, Kenaikan Muka Air Laut, dan Pencemaran  Lingkungan  Pantai;  Proteksi  Lingkungan  

Pesisir  dan  Laut:  Erosi  dan Sedimentasi Pantai; dan Studi Kasus Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil. 

 

E. Daftar Referensi  :  

1. United  States  Environment  Protection  Agency,  Protecting  Coastal  and  Wetland Resources”, 1982.   

2. US Army Corps of Engineer, ” Shore Protection Manual”, 1984 

3. US Army Corps of Engineer, ” Coastal Engineering Manual”, 

4. US Army Corps of Engineer “Low Cost Shore Protection”, 

5. Clark, John R., : Coastal Zone Management Handbook”, Lewis Publisher, 1996. 

6. FrankeErnst G., ”Ocean Environmental Management”, Prentice Hall Inc.,1995 

7. Grace, Robert A., “Marine Outfall Systems”, Prentice hall Inc., 1978. 

8. Lubis, Saut M. “Pengelolaan Kawasan Pesisir”, Diktat Kuliah, Program Studi Oseanografi, FIKTM, ITB, 2006 

9. Lubis, Saut M. “Erosi Pantai”, Diktat Kuliah, Program Studi Oseanografi, ITB, 2005 
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MANAJEMEN PESISIR DAN LAUT 

Pertemuan 

Ke 

Kemampuan khusus 

(Sub-CPMK) 

Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Metode /Model 

Pembelajaran 

Penilaian 
Bobot Referensi 

Jenis Kriteria 

1 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

memahami tujuan umum 

pengelolaan kawasan pesisir dan 

cakupan perkliahan pengelolaan 

kawasan pesisir 

Pendahuluan pengelolan kawasan 

pesisir 

- Ringkasan 

- Gambaran umum pengelolaan 

kawasan pesisir 

   

- Ceramah, 

- Tanya-Jawab, 

- Diskusi,  

- Penugasan 

 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

2.8 % Buku : 1,5,8 

  

2 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa memahami semua aspek 

perencanaan kuhususnya bagi 

pengelolaan kawasan pesisir 

Formulasi Perencanaan Kawasan 

Pesisir 

- Definisi dan fungsi 

perencanaan 

- Proses perencanaan 

- Determinan keberhasilan 

 

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

- Kuis (indikator: ketepatan 

jawaban)  

- Kertas tugas 

6 % Buku : 1,5,8 

3 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharapkan konsep-

konsep teknik tata ruang dalam 

pengelolaan kawasan pesisir 

Penggunaan tata ruang dan 

peraturan lainnya bagi pengelolaan 

kawasan pesisir 

- Dasar tata ruang 

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Model 

pembelajaran : 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses dan 

tertulis melalui observasi 

dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

2.8 % Buku : 1, 5,8 
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- Perlindungan area sensitif 

- Teknik-teknik yang berkaitan 

dengan tata ruang 

- Regulasi kinerja 

 

 

TTW observasi 

- Kemampuan komunikasi 

dan matematis dalam 

melakukan presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

4 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharpkan konsep-

konsep teknik tata ruang dalam 

pengelolaan kawasan pesisir 

Akusisi daerah pesisir : 

- Kebutuhan akusisi 

- Faktor dan teknik akusisi 

- Pendanaan usaha akusisi 

- Program, strategi, regulasi, 

implementasi akusisi 

  

- Ceramah, 

- Tanya-Jawab, 

- Diskusi,  

- Penugasan 

 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

2.8 % Buku : 1,7,8 

5 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

memahami penggunaan instrumen 

instrumen ekonomi dalam 

pengelolaan kawasan pesisir 

Penggunaan Instrumen Ekonomi : 

- Pajak 

- Pembayaran (fees) 

- Denda 

- Dukungan Pihak Swasta 

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses dan 

tertulis melalui observasi 

dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Kemampuan komunikasi 

dan matematis dalam 

melakukan presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

2.8 % Buku : 1,5,8 

6 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharpakan dapat 

 Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Tertulis, 

uraian 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

2.8 % Buku : 1,5,8 
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memahami berbagai kelemahan dan 

kelebihan teknik-tenik yang ada 

dalam pengelolaan kawasan pesisir 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

subyektif - Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Kertas tugas 

7 Ujian Tengah Semester  30%  

8-9 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengerti peranan dan proses di 

pantai 

Sumber daya Pantai 

- Definisi dan features Pantai 

- Proses-proses garis Pantai 

- Bentuk Pantai 

- Penyebab erosi Pantai 

- Fungsi Pentai 

- Proses Fisis Sumber daya Pantai 

- Erosi Jangka Panjang 

  

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian jurnal belajar 

- Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Resume 

5.5 % Buku : 1, 2, 

3,5,8 

10 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa pembagian kewenangan 

pengelolaan pantai. 

Pengelolaan Sumber daya Pantai: 

- Otoritas pemerintah Pusat 

- Otoritas Pemerintah Daerah 

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian jurnal belajar 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

- Jurnal belajar 

5.5 % Buku: 

2,3,4,5,8,9 

11  Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

memahami keperluan dan 

kebutuhan dalam usaha 

penanggulangan erosi pantai 

Pengelolaan erosi pantai 

- Keberlanjutan sumber daya 

pantai 

- Pendekatan pengerasan 

(hardening Approach) 

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian jurnal belajar 

3.5 % Buku: 

3,4,6,7,8,9 
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- Pendekatan Lunak (Softening 

Approach) 

- Konflik penggunaan  

- Koordinasi dan manajemen 

 

- Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Periksa catatan 

12 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

memahami dan secara garis besar 

pengembangan kebijakan 

penanggulangan erosi pantai 

Pilihan kebijakan penanggulangan 

erosi pantai : 

Tujuan kebijaksanaan langkah-

langkah implementasi 

- Ceramah, 

- Tanya-Jawab, 

- Diskusi,  

- Penugasan 

 

Menerima 

penjelasan 

tentang 

analisis data 

dan 

interpretasi-

nya. Diskusi 

kelompok 

mengenai 

pembuatan 

pembahasan 

mengenai 

sebuah 

artikel. 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

5.5 % Buku : 

3,4,5,8,9 

13-14 Pada kuliah ini mahasiswa 

dikenalkan pada usaha aproteksi 

pantai. Mahasiswa diberikan 

pengetahuan dasar mengenai fitur 

bangunan proteksi pantai dan 

analisis teknik yang dipakai dalam 

usaha proteksi pantai. 

Proteksi Pantai : 

- Fitur Bangunan (structural 

Features) 

- Desain bangunan  (Structural 

Design) 

- Analisa Rekayasa (engineering 

Analisys) 

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Menerima 

penjelasan 

tentang 

analisis data 

dan 

interpretasi-

nya. Diskusi 

kelompok 

mengenai 

pembuatan 

pembahasan 

mengenai 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

2.8 % Buku : 5,6,8,9 
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sebuah 

artikel. 

waktu pengumpulan tugas) 

15 Setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mempunyai 

gambaran mengenai potensi dan 

permasalahan sumber daya pesisir 

dan laut indonesi 

Sumber daya pesisir dan laut 

indonesia: 

- Potensi sumber daya pesisir 

- Permasalahan Sumber daya 

pesisir dan laut indonesia 

Ceramah, diskusi, 

tanya-jawab, 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Menerima 

penjelasan 

tentang 

analisis data 

dan 

interpretasi-

nya. Diskusi 

kelompok 

mengenai 

pembuatan 

pembahasan 

mengenai 

sebuah 

artikel. 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

2.8 % Buku :6,7,8,9 

16 Ujian Akhir Semester 35%  

 

 

Mengetahui,  

Koordinator Program Studi Geofisika 
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