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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 bertanggungjawab atas 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 menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU3). 

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

dan data (KU4).        

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

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

a. Menguasai akusisi data metode oseanografi yang mencakup instalasi peralatan, pengaturan parameter akusisi, urutan perekaman atau 

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

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

geologi (KK2). 

c. Menguasai proses pengolahan data dan pemodelan dengan menggunakan software berlisensi 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 event ilmiah (KK4). 

 

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 teori pengembangan harmonik pasang surut (pasut), dapat melakukan analisis harmonik serta membuat peramalan 

pasang surut laut. 
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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 Pasang Surut (pasut)  : pasut bumi padat, pasut laut, pasut atmosfer; Gaya Pembangkit Pasut (GPP) : sistem bumi bulan, sistem 

bumi matahari, komponen GPP, distribusi GPP; Potensial Pasut : potensial GPP, Uraian suku potensial GPP; Pasut Setimbang : pengertian 

pasut setimbang, tinggi pasut setimbang, pasut purnama dan perbani, variasi pasut setimbang: deklinasi bulan dan matahari, ketidaksamaan 

harian, orbit eliptis bulan, dan orbit bumi mengelilingi matahari; Uraian Lanjut Potensial Pasut : gerak orbital bulan dan matahari, ascending 

and descending nodes, parameter orbital bulan dan matahari, uraian komponen harmonik pasut dari Darwin dan Doodson, variasi dan 

koreksi nodal dalam komponen pasut; Analisis Harmonik Pasut dan Peramalannya: konsep dasar analisis harmonik pasut, konstanta 

harmonik pasut, tipe pasut, penentuan komponen harmonik pasut dengan metode least square, penerapan koreksi nodal, perioda sinodik, 

peramalan pasut; Pengantar dinamika Pasut: persamaan gerak pasut, penjalaran gelombang pasut, gelombang pasut Kelvin, titik 

amphidromik, peta co-tidal dan co-range, efek gesekan dan pengurangan kedalaman. 

 

E. Daftar Referensi  :  

1. Dronkers, J. J. (1964), Tidal Computation in Rivers and Coastal Waters, North-Holland Publishing Company-Amsterdam. (Pustaka utama) 

2. Doodson, A.T., and Warburg, H. D (1973): Admiralty Manual of Tides, London Her Majesty‟s Stationery Office. (Pustaka utama) 

3. Pugh, D. T, “Tides, Surge, and Mean Sea Level”, John Wiley & Sons Ltd, 1987 (Pustaka utama) 

4. The Hydrographic Department, Admiralty (1941): The Admiralty Tide Tables. (Pustaka alternatif) 

5. Ali, M., Mihardja, D.K., dan Hadi, S (1994): Pasang Surut Laut, Diktat Kursus Intensif Oseanografi Bagi Perwira TNI-AL. (Pustaka 

alternatif) 

6. Mihardja, D.K dan Hadi, S (1988): Pasang Surut Laut, Diktat Kuliah Pendidikan Survei Hidrografi ITB – PERTAMINA. (Pustaka 

alternatif) 
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7. Bowden, K.F (1983): Physical Oceanography of Coastal Waters, John Wiley & Sons. (Pustaka pendukung) 

8. The Official Magazine of the Oceanography Society (2005): Oceanography, Vol.18, No.4. (Pustaka pendukung) 
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PASANG SURUT  

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 mengerti 

dan menjelaskan arti penting 

ilmu pasang surut, berbagai tipe pasang 

surut, dan gaya-gaya utama yang 

membangkitkan pasang 

surut laut 

 Pengertian Pasang Surut (pasut) 

 Gaya Pembangkit Pasang Surut 

(GPP) 

 Pasut bumi padat, pasut laut dan 

pasut atmosfir 

 Arti penting dan manfaat ilmu 

pasut 

 Tipe pasut di berbagai bagian  

dunia 

 Fenomena pasut di Indonesia 

 Penerapan Hukum II Newton 

dalam uraian gaya tarik bulan 

dan matahari 

- 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, 2, 

3 

  

2 Setelah mengikuti kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan memperoleh 

wawasan tentang konsep GPP dan 

penurunan persamaan GPP 

Gaya Pembangkit Pasut (GPP) 

- Sistem Bumi-Bulan 

- Prinsip revolusi tanpa rotasi 

- Komponen GPP 

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) 

6 % Buku : 1 
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- Kertas tugas 

3 Mahasiswa mengerti dan memahami : 

Karakteristik ekosistem: mangrove; 

Terumbu karang; Padang lamun; 

Rumput laut; Rawa non bakau dan 

Pantai berpasir Laut Dalam) 

Gaya Pembangkit Pasut (GPP) 

- Distribusi GPP 

- Variasi GPP terhadap Waktu 

- Komponen utara dan timur dari 

GPP 

- Pemisahan komponen diumal, 

semidiumal, dan periode panjang 

dari GPP 

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, 2 

4 Setelah mengikuti kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mengerti dan 

dapat menjelaskan tentang konsep 

potensial GPP serta konsep dan 

penurunan persamaan ketiga spesies 

pasang surut 

Potensial Pasut 

 Potensial GPP 

 Persamaan Legendre dari potensial 

GPP 

 Analisis suku Potensial GPP 

menjadi komponen-komponen 

harmonik (species), pasut (diurnal, 

semidiurnal, dan periode panjang) 

- 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 : 

1,2,3 
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5 Setelah mengikuti kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mengerti dan 

dapat menjelaskan tentang konsep pasut 

setimbang dan berbagai variasinya oleh 

perubahan posisi bumi, bulan, dan 

matahari, serta variasi lintang tempat 

dan deklinasi bulan 

 

Pasut Setimbang 

- Pengertian pasut setimbang 

(equilibrium tide) 

- Kondisi bumi ideal 

- Kesetimbangan gaya  

- Tinggi pasut setimbang yang 

disebabkan Bulan dan Matahari 

- Pasut Purnama dan Perbani 

- Variasi pasut yang disebabkan 

bulan dan matahari: deklinasi 

bulan, ketidaksamaan harian, 

orbit eliptis bulan, dan orbit bumi 

mengelilingi matahari 

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 : 

1,2,3 

6 Setelah mengikuti kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mengerti dan 

dapat menjelaskan tentang gerakan 

orbital dan arti fisis parameter orbital 

bulan dan matahari 

Uraian Lanjut dan Potensial Pasut 

- Gerak orbital bulan dan matahari 

- Bidang orbit bulan mengelilingi 

bumi 

- Ascending node dan descending 

node  

- Revolusi sinodik anomalistik, dan 

sideris 

- Parameter orbital Bulan dan 

Matahari (s, h, p, ps , dan N )

  

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses 

melalui observasi dan 

penugasan 

- Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Kertas tugas 

2.8 % Buku : 

1,2,3 

7  Uraian Lanjut 

Potensial Pasut 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses 

melalui observasi dan 

penugasan 

- Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

2.8% 

 

Buku : 

1,2,3 
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- Kertas tugas 

8 - UTS 30%  

9 Setelah mengikuti kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mengerti dan 

dapat menjelaskan tentang dasar 

pengembangan teori harmonik oleh 

Doodson dan perhitungan kecepatan 

sudut komponen pasut. 

Uraian Lanjut Potensial Pasut 

- Pengembangan komponen 

- harmonik pasut dari Doodson 

- Perhitungan kecepatan sudut 

- komponen pasut 

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 : 1,5 

10 Setelah mengikuti kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mengerti dan 

dapat menjelaskan tentang dasar 

pengembangan teori harmonik oleh 

Doodson dan perhitungan kecepatan 

sudut komponen pasut. 

Uraian Lanjut Potensial Pasut 

- Penentuan komponen harmonik 

pasang surut yang dibangkitkan 

potensial bulan dan matahari: 

- Komponen semidiurnal 

- Komponen diurnal 

- Komponen perioda panjang 

Ekskursi 

lapangan  

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses 

melalui observasi dan 

penugasan 

- Penilaian sikap 

melalui observasi 

- Penilaian jurnal 

belajar 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

- Jurnal belajar 

5.5 % Buku: 1,2,5 

 

11  Mendapatkan wawasan tentang masalah 

dalam bidang perikanan 

Sumber Daya Perikanan dan 

Permasalahannya. 

- Pengertian illegal fishing dan 

overfishing 

- Kasus dalam perikanan 

 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses 

melalui observasi dan 

penugasan 

- Penilaian sikap 

melalui observasi 

- Penilaian jurnal 

3.5 % Buku: 5 
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belajar 

- Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Periksa catatan 

12 Mengerti dan dapat menjelaskan 

tentang global change dan dampaknya.  

Isu dan dampak perubahan iklim di 

laut dan pesisir. 

- Pengertian global change dan coral 

bleeching 

- Dampak global change dan 

terhadap pesisir dan laut 

- Contoh kasus 

- 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 : 5 

13 Mengerti dan dapat menjelaskan : 

- Strategi Adaptasi dan Mitigasi 

- Perubahan Iklim di Laut dan Pesisir 

oleh pasang surut 

- Isu dan dampak 

- Perubahan Iklim di Laut dan 

Pesisir (Lanjutan ) 

- Strategi Adaptasi dan Mitigasi 

Perubahan Iklim di Laut dan 

Pesisir 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Menerima 

penjelasan 

tentang 

analisis data 

dan 

interpretasi-

nya. Diskusi 

- Penilaian proses 

melalui observasi dan 

penugasan 

- Penilaian sikap 

melalui observasi 

- Penilaian produk 

berupa hasil 

2.8 % Buku :5 
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kelompok 

mengenai 

pembuatan 

pembahasan 

mengenai 

sebuah 

artikel. 

eksplorasi tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban 

- Kedisiplinan 

(kesungguhan dalam 

mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan tugas) 

14 Mengerti dan dapat menjelaskan : 

- Peranan laut secara ekonomis dan 

lingkungan 

- Besarnya penurunan kualitas 

lingkungan laut 

- Dampak degradasi lingkungan laut 

dan mitigasinya 

Nilai Ekonomis Laut : 

Peranan laut secara 

ekonomis dan lingkungan 

- Besarnya penurunan kualitas 

lingkungan pesisir dan laut 

- Dampak degradasi lingkungan 

pesisir dan laut 

- Mitigasi lingkungan laut 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Menerima 

penjelasan 

tentang 

analisis data 

dan 

interpretasin

ya. 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 :5 

15 Mengerti dan dapat menjelaskan : 

- Hukum dan aspeknya 

- Pengelolaan lingkungan laut 

Kebijakan dan Hukum Lingkungan 

Pesisir dan Laut 

- Hukum dan aspeknya 

- Pengelolaan lingkungan laut 

    Buku : 5 
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16 - UAS 35%  
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