
: : 1
: 2
: 3
:
: Kelompok Bidang :

Ada Tidak
CPSDA.ST.01

√
CPSDA.ST.02

√
CPSDA.ST.03

√
CPSDA.ST.04

√
CPSDA.ST.05

√
CPSDA.ST.06

√
CPSDA.ST.07

√
CPSDA.ST.08

√
CPSDA.ST.09

√
CPSDA.ST.10

√

Dr. Ir. Edy Sriyono, M.T.
Dr.-Ing. Suwartanti, S.T., M.Eng

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JANABADRA - YOGYAKARTA

Mata Kuliah Prasyarat

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Capaian Pembelajaran (CP)

Sikap (S) :

Identitas Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Bobot Mata Kuliah (sks)
Semester

Dr. Tania Edna Bhakty, S.T., M.T.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;

Nama Dosen

Kelompok Bidang Sumber Daya Air

Identitas Pengampu Mata Kuliah

KeteranganUraian CPKode CPUnsur CP

PSDA W.11.1.01
Pengelolaan Sumber Daya Air
3
1
-

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;



CPSDA.KU.01

√

CPSDA.KU.02
√

CPSDA.KU.03
√

CPSDA.KU.04
√

CPSDA.KU.05
√

CPSDA.KU.06
√

CPSDA.KU.07
√

CPSDA.KU.08
√

CPSDA.PP.01
√

CPSDA.PP.02
√

CPSDA.PP.03
√

CPSDA.KK.01

√

CPSDA.KK.02

√

CPSDA.KK.03

√

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

:
Menguasai tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)

Keterampilan Umum (KU)

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

Menguasai tentang rencana tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan tata pengaturan air 
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro (pola pengelolaan sumber daya air)

Mampu menganalisis bidang konservasi sumber daya air yang diarahkan pada upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Menguasai sistem informasi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dalam bidang Sumber Daya 
Air

Pengetahuan (P)

:

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;



Indikator Capaian (IC)

CPMK 1
Tahu dan paham tentang perencanaan SDA
Tahu dan paham tentang manajemen SDA

IC 1.1
IC 1.2

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC

Bahan Kajian Keilmuan
1. Manajemen pengelolaan sumberdaya air
2. 4 Pilar Pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air (konservasi, pendayagunaan, daya rusak air, sistem informasi SDA, dan peran masyarakat)
  

Uraian

Daftar Referensi
[1] Loucks D.P., van Beek E., Water Resources Planning and Management: An Overview, Bangalore India: UNESCO Publishing; 2005. doi:10.1007/978-3-319-44234-1_1
[2] Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia., Pedoman Teknis Dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Indonesia; 2009.
[3] Mysiak J. (Ed. ., The Adaptive Water Resource Management Handbook, Nottingham: Earthscan; 2010. doi:10.1007/s00477-010-0426-8
[4] United States Environmental Protection Agency., Handbook for Developing Watershed Plans to Restore and Protect Our Waters,; 2008.
[5] Wurbs R.A., Computer Models for Water-Resources Planning and Management.Pdf, Texas Austin: U.S. Army Corps of Engineers; 1994.

Uraian CPMK

Mengetahui dan Memahami tentang perencanaan dan manajemen sumber daya air

CPMK 2
Memahami secara umum Pola Pengelolalaan Sumber Daya Air IC 2.1 Tahu dan paham tentang Pola Pengelolaan SDA

CPMK 3
Memahami secara umum Rencana Pengelolalaan Sumber Daya Air IC 3.1 Tahu dan paham tentang Rencana Pengelolaan SDA



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1

CPMK 1 Mengetahui dan Memahami tentang 
perencanaan dan manajemen sumber 
daya air

IC 1.1 Tahu dan paham tentang perencanaan 
SDA

Memahami sistem 
perkuliahan, sistem 
penilaian, dan tata tertib 
kuliah dan mengetahui 
maksud dan tujuan 
perkuliahan

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

2

Memahami gambaran umum 
perencanaan dan 
manejemen SDA (Isu, 
bagaimana merencana, 
bagaimana me-menage, dan 
komponennya)

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

3
Sistem pemodelan sumber 
daya air (water resources)

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

4
Metode pemodelan dan 
evaluasi alternatif dalam 
Pengelolaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

5
Metode optimasi dalam 
pengelolaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh UTS 5

6
Basis Data dalam 
Pengelolaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh UTS dan Penugasan 
Paper

5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1

UTS

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)

8
Konsep probabilitas dan 
statistik dalam Pengelolaan 
SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

9
Kriteria kinerja dalam 
Pengelolaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

10
Pemodelan perencanaan 
dalam wilayah sungai atau 
daerah aliran sungai

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

11

Pengantar pemodelan dalam 
prediksi kuantitas dan 
kualitas air untuk 
pengelolaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

12

IC 1.2 Tahu dan paham tentang manajemen SDA Pengelolaan SDA di 
perkotaan (urban system) 
dan perdesaan (rural 
system)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

13
CPMK 2 Memahami secara umum Pola 

Pengelolalaan Sumber Daya Air
IC 2.1 Tahu dan paham tentang Pola Pengelolaan

SDA
Pengantar tentang Pola 
Pengelolaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

14
CPMK 3 Memahami secara umum Rencana 

Pengelolalaan Sumber Daya Air
IC 3.1 Tahu dan paham tentang Rencana 

Pengelolaan SDA
Pengantar tentang Rencana 
Pengelolaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

15
Memahami keseluruhan 
materi pengelolaan dan 
perencanaan SDA

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 20

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1, CPMK 2 dan CPMK 3

UAS dan penugasan 
paper

Total Bobot 100



: : 1
: 2
: 3
:
: Kelompok Bidang :

Ada Tidak
CPSDA.ST.01

√
CPSDA.ST.02

√
CPSDA.ST.03

√
CPSDA.ST.04

√
CPSDA.ST.05

√
CPSDA.ST.06

√
CPSDA.ST.07

√
CPSDA.ST.08

√
CPSDA.ST.09

√
CPSDA.ST.10

√

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JANABADRA - YOGYAKARTA

Mata Kuliah Prasyarat

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Capaian Pembelajaran (CP)

Sikap (S) :

Identitas Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Bobot Mata Kuliah (sks)
Semester

Dr. Ir. Edy Sriyono, M.T.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;

Nama Dosen

Semua Kelompok Bidang

Identitas Pengampu Mata Kuliah

KeteranganUraian CPKode CPUnsur CP

MTS W.11.1.01
Metodologi Penelitian dan Statistik
3
1
-

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;



CPSDA.KU.01

√

CPSDA.KU.02
√

CPSDA.KU.03
√

CPSDA.KU.04
√

CPSDA.KU.05
√

CPSDA.KU.06
√

CPSDA.KU.07
√

CPSDA.KU.08
√

CPSDA.PP.01
√

CPSDA.PP.02
√

CPSDA.PP.03
√

CPSDA.KK.01

√

CPSDA.KK.02

√

CPSDA.KK.03

√

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

:
Menguasai tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)

Keterampilan Umum (KU)

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

Menguasai tentang rencana tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan tata pengaturan air 
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro (pola pengelolaan sumber daya air)

Mampu menganalisis bidang konservasi sumber daya air yang diarahkan pada upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Menguasai sistem informasi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dalam bidang Sumber Daya 
Air

Pengetahuan (P)

:

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;



Indikator Capaian (IC)

CPMK 1
Memahami berbagai jenis penelitian dan dapat
mencari judul rencana penelitian tesis

IC 1.1

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC

Bahan Kajian Keilmuan
1. Mengetahui berbagai jenis penelitian
2. Langkah-langkah penelitian ilmiah 
  

Uraian

Daftar Referensi
[1] Kothari C.R., Research Methodology: Methods & Techniques,; 2004. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
[2] Berry, M.J., A Step-by-Step Guide to SPSS for Sport and Exercise Studies, Vol 34.; 2002. doi:10.1097/00005768-200201000-00030
[3] Marczyk, G. R, DeMatteo, D. and Festinger D., Essentials of Research Design and Methodology, New Jersey: John Wiley & Sons, Ltd; 2005. doi:10.5860/CHOICE.43-5572
[4] Singh Y.K., Fundamental of Research Methodology and Statistics, New Delhi: New Age International (P) Limited; 2006.

Uraian CPMK

Mengetahui dan Memahami Jenis dan Tipe penelitian untuk tesis

CPMK 2
Memahami secara umum langkah-langkah penelitian mulai dari penentuan topik, IC 2.1 Menghasilkan proposal penelitian tesis
identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah,    penentuan variabel, 
disain dan perancangan, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1

CPMK 1 Mengetahui dan Memahami Jenis dan Tipe 
penelitian untuk tesis

IC 1.1 Memahami berbagai jenis penelitian dan 
dapat mencari judul rencana penelitian 
tesis

Memahami sistem 
perkuliahan, sistem 
penilaian, dan tata tertib 
kuliah dan mengetahui 
maksud dan tujuan 
perkuliahan

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

2

Memahami jenis dan ragam 
penelitian serta contoh 
implementasinya di lapangan

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

3

Memahami langkah awal 
dalam melakukan sebuah 
penelitian yang dimulai dari 
tahap rancangan

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

4

CPMK 2 Memahami secara umum langkah-langkah 
penelitian mulai dari penentuan topik, 
identifikasi permasalahan, tinjauan 
pustaka, penentuan fokus masalah,    
penentuan variabel, disain dan 
perancangan, teknik pengumpulan data, 
analisis dan penarikan kesimpulan.

IC 2.1 Menghasilkan proposal penelitian tesis Mampu menangkap 
permasalahan untuk 
diangkat sebagai topik 
pembahasan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

5

Mampu menuangkan hasil 
identifikasi masalah kedalam 
sebuah rumusan yang akan 
dicari penyelesaiannya

Diskusi, tanya jawab dan contoh UTS 5

6
Mampu membuat pernyataan 
penelitian dalam bentuk 
hipotesa

Diskusi, tanya jawab dan contoh UTS dan Penugasan 
Paper

5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur CPMK 1 dan 
sebagian CPMK 2

UTS

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)

8

� Mampu merumuskan 
ringkasan penelitian dalam 
pemaparan abstrak
� Mampu menggali semua 
permasalahan yang 
mendasari sebuah penelitian

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

9

� Memahami proses 
penelusuran penelitian 
terdahulu melalui publikasi 
ilmiah, jurnal atau karya 
ilmiah 
� Memahami teori dasar yang 
mendasari sebuah penelitian 

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

10
Memahami cara penulisan 
kutipan dari berbagai sumber 
pustaka

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

11
Memahami jenis dan bentuk 
variabel penelitian

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

12
Memahami metode yang 
digunakan dalam proses 
penumpulan data

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

13
Memahami teknik-teknik 
yang digunakan dalam 
penulisan karya ilmiah

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

14
Memahami proses penarikan 
kesimpulan 

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

15

� Memahami keseluruhan 
materi metode penelitian
� memahami proses 
penyusunan proposal 
penelitian

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 20

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur CPMK 2

UAS

Total Bobot 100



: : 1
: 2
: 3
:
: Kelompok Bidang :

Ada Tidak
CPSDA.ST.01

√
CPSDA.ST.02

√
CPSDA.ST.03

√
CPSDA.ST.04

√
CPSDA.ST.05

√
CPSDA.ST.06

√
CPSDA.ST.07

√
CPSDA.ST.08

√
CPSDA.ST.09

√
CPSDA.ST.10

√

Identitas Pengampu Mata Kuliah

KeteranganUraian CPKode CPUnsur CP

PSDA W.11.1.02
Analisis Spasial Sumber Daya Air
3
1
-

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;

Nama Dosen

Sumber Daya Air

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JANABADRA - YOGYAKARTA

Mata Kuliah Prasyarat

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Capaian Pembelajaran (CP)

Sikap (S) :

Identitas Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Bobot Mata Kuliah (sks)
Semester

Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T.

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;



CPSDA.KU.01

√

CPSDA.KU.02
√

CPSDA.KU.03
√

CPSDA.KU.04
√

CPSDA.KU.05
√

CPSDA.KU.06
√

CPSDA.KU.07
√

CPSDA.KU.08
√

CPSDA.PP.01
√

CPSDA.PP.02
√

CPSDA.PP.03
√

CPSDA.KK.01

√

CPSDA.KK.02

√

CPSDA.KK.03

√

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Menguasai sistem informasi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dalam bidang Sumber Daya 
Air

Pengetahuan (P)

:

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

Menguasai tentang rencana tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan tata pengaturan air 
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro (pola pengelolaan sumber daya air)

Mampu menganalisis bidang konservasi sumber daya air yang diarahkan pada upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

:
Menguasai tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)

Keterampilan Umum (KU)



CPMK 2
Mengetahui dan Memahami Fungsi Sistem Informasi Geografis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air IC 2.1 Tahu dan paham peran SIG/analisis spasial dalam  SDA

serta bagaimana cara kerja analisis spasial dalam SDA

CPMK 3

CPMK 4

Bahan Kajian Keilmuan
1. Deskripsi analisis spasial dan fungsi-fungsi analisis SIG (Geoprocessing)
2. Fungsi-fungsi Analisis SIG untuk Sumber Daya Air

Uraian

Daftar Referensi
1. ESRI. 1996. Using ArcView GIS “The Geographic Information System for Everyone”. Environmental Systems Research Institute, Inc. Redlands, CA, USA.
2. Koroleva E V., Nikitin YY. Principles of Geographic Information Systems. J Multivar Anal. 2014;127:98-111. doi:10.1016/j.jmva.2014.02.006.
3. Eastman JR, Fulk, M., Toledano J, Hutchinson C. The GIS Handbook. Int Immunol. 1993;26(5):60. doi:10.1093/her/cyt032.
4. Johnson, L.E. Geographic Information System in Water Resources. Taylor & Francis Group LLC, 2009
5. Maidment DR. Handbook of Hydrology. Texas Austin: McGRAW Hill Education; 1995.

Uraian CPMK

Mengetahui dan Memahami Jenis dan Tipe Data Spasial (Raster dan Vektor) serta Geodatabase

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC
Indikator Capaian (IC)

CPMK 1
Tahu dan paham Data, Informasi, SpasialIC 1.1



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1
CPMK 1 Mengetahui dan Memahami Jenis dan Tipe 

Data Spasial (Raster dan Vektor) serta 
Geodatabase

IC 1.1 Tahu dan paham Data, Informasi, Spasial Pendahuluan tentang GIS, 
sumber daya air, dan 
hubungan keduanya

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

2
Pengenalan GIS dan 
perangkat lunak yang 
digunakan

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

3
Data dan basis data GIS Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

4
Fungsi dan operasi analisis 
spasial

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

5
CPMK 2 Mengetahui dan Memahami Fungsi Sistem 

Informasi Geografis dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Air

IC 2.1 Tahu dan paham peran SIG/analisis 
spasial dalam  SDA serta bagaimana cara 
kerja analisis spasial dalam SDA

GIS untuk Surface Water (Air 
Permukaan ) Hydrology

Ceramah dan diskusi UTS 5

6
GIS untuk Ground Water (Air 
Tanah) Hydrology

Ceramah dan diskusi UTS dan Penugasan 
Paper

5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur CPMK 1 dan 2

UTS

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)



8
GIS untuk Water Supply 
(Pemenuhan Air) dan Sistem 
Irigasi

Diskusi model Penugasan sistem 5

9
GIS untuk Wastewater dan 
Stormwater System

Diskusi model Penugasan sistem 5

10
GIS untuk Floodplain 
Management (Manjemen 
Banjir)

Diskusi model Penugasan sistem 5

11
GIS untuk Water Quality 
(Kualitas Air)

Diskusi model Penugasan paper 5

12
GIS untuk Water Resources 
Monitoring dan Forecasting

Diskusi model Penugasan sistem 10

13
GIS untuk Manjemen dan 
Perencanaan River Basin

Diskusi model Penugasan sistem 10

14
Archydro data model 
(Pendayagunaan SDA)

Diskusi model Penugasan paper 15

15
Archydro data model 
(Pendayagunaan SDA)

Diskusi model Penugasan paper 15

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur CPMK 3

UAS

Total Bobot 100



: : 1
: 2
: 3
:
: Kelompok Bidang :

Ada Tidak
CPSDA.ST.01

√
CPSDA.ST.02

√
CPSDA.ST.03

√
CPSDA.ST.04

√
CPSDA.ST.05

√
CPSDA.ST.06

√
CPSDA.ST.07

√
CPSDA.ST.08

√
CPSDA.ST.09

√
CPSDA.ST.10

√

Identitas Pengampu Mata Kuliah

KeteranganUraian CPKode CPUnsur CP

PSDA P.11.1.01
Erosi Lahan dan Angkutan Sedimen
3
1
-

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;

Nama Dosen

Kelompok Bidang Sumber Daya Air

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JANABADRA - YOGYAKARTA

Mata Kuliah Prasyarat

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Capaian Pembelajaran (CP)

Sikap (S) :

Identitas Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Bobot Mata Kuliah (sks)
Semester

Dr. Tania Edna Bhakty, S.T., M.T.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Nizar Achmad, S.T., M.T.

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;



CPSDA.KU.01

√

CPSDA.KU.02
√

CPSDA.KU.03
√

CPSDA.KU.04
√

CPSDA.KU.05
√

CPSDA.KU.06
√

CPSDA.KU.07
√

CPSDA.KU.08
√

CPSDA.PP.01
√

CPSDA.PP.02
√

CPSDA.PP.03
√

CPSDA.KK.01

√

CPSDA.KK.02

√

CPSDA.KK.03

√

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Menguasai sistem informasi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dalam bidang Sumber Daya 
Air

Pengetahuan (P)

:

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

Menguasai tentang rencana tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan tata pengaturan air 
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro (pola pengelolaan sumber daya air)

Mampu menganalisis bidang konservasi sumber daya air yang diarahkan pada upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Keterampilan Umum (KU)

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

:
Menguasai tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)



CPMK 2
Memahami secara detil pemodelan erosi dan sedimentasi IC 2.1 Tahu dan paham tentang erosi dan sedimentasi

di sungai dan reservoir
IC 2.2 Tahu dan paham pemodelan erosi sedimentasi sungai

CPMK 3
Memahami secara umum keberlanjutan reservoir dan restorasi sungai IC 3.1 Tahu dan paham tentang keberlanjutan reservoir

dan restorasi sungai

Bahan Kajian Keilmuan
1. Prediksi kuantitatif erosi dan angkutan sedimen pada surface water
2. Model yang biasa digunakan dalam prediksi sedimen dan erosi pada surface water
  

Uraian

Daftar Referensi
[1] Wolfgang Summer., Walling D.E., Modelling Erosion, Sediment Transport and Sediment Yield,; 2002. doi:10.2307/20159118
[2] US Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Denver C., Erosion and Sedimentation Manual,; 2006. doi:10.1300/J155v07n03_01
[3] Lick W., Sediment and in Transport Contaminant Surface Waters, Boca Raton: CRC Press; 2009.

jenis-jenis sediment transport

Uraian CPMK

Mengetahui dan memahami tentang pendekatan empirik dalam prediksi erosi dan sedimentasi

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC
Indikator Capaian (IC)

CPMK 1
Tahu dan paham tentang erosi dan sedimentasi
Tahu dan paham tentang gambaran umum 
pemodelan untuk prediksi erosi dan sedimentasi

IC 1.1
IC 1.2



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1

CPMK 1 Mengetahui dan memahami tentang 
pendekatan empirik dalam prediksi erosi 
dan sedimentasi jenis-jenis sediment 
transport

IC 1.1 Tahu dan paham tentang erosi dan 
sedimentasi

Memahami sistem 
perkuliahan, sistem 
penilaian, dan tata tertib 
kuliah dan mengetahui 
maksud dan tujuan 
perkuliahan

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

2

Memahami gambaran umum 
tentang erosi dan 
sedimentasi (pendekatan 
empirik, fisik, dan contoh 
computer based dalam 
proses erosi)

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

3

IC 1.2 Tahu dan paham tentang gambaran umum 
pemodelan untuk prediksi erosi dan 
sedimentasi

Memahami contoh kasus 
(pemahanan DAS, sediment 
yield, RUSLE, dan 
sedimentasi pada 
bendung/reservoir)

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

4
CPMK 2 Memahami secara detil pemodelan erosi 

dan sedimentasi
IC 2.1 Tahu dan paham tentang erosi dan 

sedimentasi di sungai dan reservoir
Memahami tentang 
noncohesive sediment 
transport

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

5
Memahami tentang cohesive 
sediment transport

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

6
Memahami tentang cohesive 
sediment transport

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1

UTS

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)



8
IC 2.2 Tahu dan paham pemodelan erosi 

sedimentasi sungai
Pemodelan sedimentasi 
untuk sungai dan reservoir

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

9
Pemodelan sedimentasi 
untuk sungai dan reservoir

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

10

Memahami tentang data 
collection, analisis, dan 
perangkat model numerik 
dalam prediksi erosi dan 
sedimentasi

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

11
CPMK 3 Memahami secara umum keberlanjutan 

reservoir dan restorasi sungai
IC 3.1 Tahu dan paham tentang keberlanjutan 

reservoir dan restorasi sungai
Memahami tentang restorasi 
sedimentasi

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

12
Konsep keberlanjutan 
reservoir/waduk/bendungan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

13
Proses sungai dan restorasi 
serta penanganan 
sedimentasi

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

14
Memahami secara umum 
tentang manajemen 
sedimentasi

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

15

Memahami secara umum 
tentang data dan proses 
analisis dalam keberlanjutan 
reservoir

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 20

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 2 dan CPMK 3

UAS dan penugasan 
paper

Total Bobot 100



: : 1
: 2
: 3
:
: Kelompok Bidang :

Ada Tidak
CPSDA.ST.01

√
CPSDA.ST.02

√
CPSDA.ST.03

√
CPSDA.ST.04

√
CPSDA.ST.05

√
CPSDA.ST.06

√
CPSDA.ST.07

√
CPSDA.ST.08

√
CPSDA.ST.09

√
CPSDA.ST.10

√

Identitas Pengampu Mata Kuliah

KeteranganUraian CPKode CPUnsur CP

PSDA W.11.2.01
Analisis Ketersediaan Air
3
2
-

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;

Nama Dosen

Kelompok Bidang Sumber Daya Air

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JANABADRA - YOGYAKARTA

Mata Kuliah Prasyarat

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Capaian Pembelajaran (CP)

Sikap (S) :

Identitas Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Bobot Mata Kuliah (sks)
Semester

Dr. Tania Edna Bhakty, S.T., M.T.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Dr.-Ing. Suwartanti, S.T., M.Eng

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;



CPSDA.KU.01

√

CPSDA.KU.02
√

CPSDA.KU.03
√

CPSDA.KU.04
√

CPSDA.KU.05
√

CPSDA.KU.06
√

CPSDA.KU.07
√

CPSDA.KU.08
√

CPSDA.PP.01
√

CPSDA.PP.02
√

CPSDA.PP.03
√

CPSDA.KK.01

√

CPSDA.KK.02

√

CPSDA.KK.03

√

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

Menguasai sistem informasi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dalam bidang Sumber Daya 
Air

Pengetahuan (P)

:

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

Menguasai tentang rencana tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan tata pengaturan air 
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro (pola pengelolaan sumber daya air)

Mampu menganalisis bidang konservasi sumber daya air yang diarahkan pada upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Keterampilan Umum (KU)

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

:
Menguasai tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)



CPMK 2
Memahami secara umum kualitas air IC 2.1 Tahu dan paham tentang kualitas air

CPMK 3
Memahami secara umum regulasi penyediaan air IC 3.1 Tahu dan paham tentang regulasi dan kebijakan penyediaan 

air

Bahan Kajian Keilmuan
1. Sistem penyediaan air (jenis dan tipe)
2. Regulasi sistem penyediaan air
  

Uraian

Daftar Referensi
[1] Swamee P.K., Sharma A.K., Design of Water Supply Pipe Network, Vol 91. New Jersey: A John Wiley & Sons, Inc., Publication; 2008.
[2] Hillyer T.M., Hofbauer G.A., Water Supply Handbook, Alexandria: Department of the Army Corps of Engineers Water Resources Support Center Institute for Water Resources; 1998. 
[3] Asian Development Bank., Handbook for the Economic Analysis of Water Supply Projects,; 1999. doi:10.1016/j.optmat.2010.08.020

Uraian CPMK

Mengetahui dan memahami tentang sistem penyediaan air (water supply)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC
Indikator Capaian (IC)

CPMK 1

Tahu dan paham tentang komponen sistem penyediaan air

Dasar-dasar Perencanaan dan Estimasi Komponen Pasokan 
Air

Tahu dan paham tentang dasar-dasar perencanaan 
penyediaan air perpipaan

IC 1.1

IC 1.2

IC 1.3



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1

CPMK 1 Mengetahui dan memahami tentang sistem 
penyediaan air (water supply)

IC 1.1 Tahu dan paham tentang komponen sistem 
penyediaan air

Memahami sistem 
perkuliahan, sistem 
penilaian, dan tata tertib 
kuliah dan mengetahui 
maksud dan tujuan 
perkuliahan

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

2

Memahami gambaran umum 
tentang water supply system 
(sistem penyediaan air)

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

3

Memahami tentang 
komponen pada sistem 
penyediaan air secara umum 

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

4

Memahami tentang tipikal 
desa/kota, sumber air, water 
treatment, dan mekanisme 
supply

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

5

Memahami tentang fasilitas 
penyimpanan air, distribusi 
air, tipe-tipe penyediaan air

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

6

IC 1.2 Dasar-dasar Perencanaan dan Estimasi 
Komponen Pasokan Air

Memahami tentang 
perhitungan dan jenis 
kebutuhan air domestik, 
industri, dan perkotaan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1

UTS

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)



8

Memahami tentang 
perhitungan dan jenis 
kebutuhan air domestik, 
industri, dan perkotaan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

9
Memahami tentang gap 
antara ketersediaan dan 
kebutuhan air (neraca air)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

10
IC 1.3 Tahu dan paham tentang dasar-dasar 

perencanaan penyediaan air perpipaan
Memahami dasar distribusi 
air berbasi pipa dan 
komponen-komponennya

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

11
Memahami dasar distribusi 
air berbasi pipa dan 
komponen-komponennya

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

12
CPMK 2 Memahami secara umum kualitas air IC 2.1 Tahu dan paham tentang kualitas air Memahami tentang kualitas 

dan treatment air
Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

13
Memahami tentang kualitas 
dan treatment air

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

14
CPMK 3 Memahami secara umum regulasi 

penyediaan air
IC 3.1 Tahu dan paham tentang regulasi dan 

kebijakan penyediaan air
Memahami konsep 
keberlanjutan penyediaan air

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 10

15
Memahami tentang 
peraturan/kebijakan 
penyediaan air

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 20

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 2 dan CPMK 3

UAS dan penugasan 
paper

Total Bobot 100



: : 1
: 2
: 3
:
: Kelompok Bidang :

Ada Tidak
CPSDA.ST.01

√
CPSDA.ST.02

√
CPSDA.ST.03

√
CPSDA.ST.04

√
CPSDA.ST.05

√
CPSDA.ST.06

√
CPSDA.ST.07

√
CPSDA.ST.08

√
CPSDA.ST.09

√
CPSDA.ST.10

√

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JANABADRA - YOGYAKARTA

Mata Kuliah Prasyarat

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Capaian Pembelajaran (CP)

Sikap (S) :

Identitas Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Bobot Mata Kuliah (sks)
Semester

Dr. Tania Edna Bhakty, S.T., M.T.

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Dr.-Ing. Suwartanti, S.T., M.Eng

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;

Nama Dosen

Kelompok Bidang Sumber Daya Air

Identitas Pengampu Mata Kuliah

KeteranganUraian CPKode CPUnsur CP

PSDA W.11.2.02
Analisis Kebutuhan Air
2
2
-

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;



CPSDA.KU.01

√

CPSDA.KU.02
√

CPSDA.KU.03
√

CPSDA.KU.04
√

CPSDA.KU.05
√

CPSDA.KU.06
√

CPSDA.KU.07
√

CPSDA.KU.08
√

CPSDA.PP.01
√

CPSDA.PP.02
√

CPSDA.PP.03
√

CPSDA.KK.01

√

CPSDA.KK.02

√

CPSDA.KK.03

√

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

:
Menguasai tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

Menguasai tentang rencana tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan tata pengaturan air 
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro (pola pengelolaan sumber daya air)

Mampu menganalisis bidang konservasi sumber daya air yang diarahkan pada upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Keterampilan Umum (KU)

Menguasai sistem informasi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dalam bidang Sumber Daya 
Air

Pengetahuan (P)

:

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;



Indikator Capaian (IC)

CPMK 1

Tahu dan paham tentang berbagai macam tipe dan jumlah 
kebutuhan airIC 1.1

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC

Bahan Kajian Keilmuan
1. Sistem kebutuhan air (jenis dan tipe)
2. Regulasi sistem kebutuhan air
  

Uraian

Daftar Referensi
[1] Letting L.K., Hamam Y., Abu-Mahfouz A.M., Estimation of water demand in water distribution systems using particle swarm optimization, Water (Switzerland), 2017;9(8):1-16,. doi:10.3390/w9080593
[2] Butler D., Water Demand Management - David Butler, Fayyaz Ali Memon - Google Books, 2016;(March).
[3] Department for Water Development Ministry of Rural Resources and Water Development., Handbook for the Assessment of Catchment Water Demand and Use,; 2003. 
http://eprints hrwallingford co uk/209/1/handbook catchment water pdf[4] Czepek A., Hellwig M., Nowak E., Water Allocation and Management, (Pritchard D, Davidson N, Peck D, eds.). Ramsar; 2007. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
84947797785&partnerID=40&md5=efed38d84af0e16a9144306767730818

Uraian CPMK

Mengetahui dan memahami tentang sistem kebutuhan air (water demand)

CPMK 2
Mengetahui dan memahami tentang sistem forecasting kebutuhan air IC 2.1 Tahu dan paham tentang teknik dan cara forecasting 

kebutuhan air
IC.2.2 Tahu dan paham tentang berbagai macam water losses



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1

CPMK 1 Mengetahui dan memahami tentang sistem 
kebutuhan air (water demand)

IC 1.1 Tahu dan paham tentang berbagai macam 
tipe dan jumlah kebutuhan air

Memahami sistem 
perkuliahan, sistem 
penilaian, dan tata tertib 
kuliah dan mengetahui 
maksud dan tujuan 
perkuliahan

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

2

Memahami gambaran umum 
tentang prinsip manajemen 
air pada DAS (Balancing 
Supply dan Demand)

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

3

Memahami tentang 
komponen/lingkungan 
pemanfaat air (rural, urban, 
agriculture, industri, dll)

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

4

Memahami tentang 
kebutuhan air agrikultur 
(pertanian, perkebunan, 
perikanan, tambak, dll)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

5

Memahami tentang 
kebutuhan air agrikultur 
(pertanian, perkebunan, 
perikanan, tambak, dll)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

6

Memahami tentang 
kebutuhan air perdesaan 
(rural) dan cara estimasi 
kebutuhan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1

UTS

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)



8

Memahami tentang 
kebutuhan air perdesaan 
(rural) dan cara estimasi 
kebutuhan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

9
Memahami tentang 
perhitungan dan jenis 
kebutuhan air industri

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

10
Memahami tentang 
perhitungan dan jenis 
kebutuhan air industri

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

11

Memahami tentang 
kebutuhan air perkotaan 
(urban) dan cara estimasi 
kebutuhan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

12

Memahami tentang 
kebutuhan air perkotaan 
(urban) dan cara estimasi 
kebutuhan

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan soal/quiz 5

13
CPMK 2 Mengetahui dan memahami tentang sistem 

forecasting kebutuhan air
IC 2.1 Tahu dan paham tentang teknik dan cara 

forecasting kebutuhan air
Memahami tentang prediksi 
(forecasting) kebutuhan air 
(data dan analisis)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 20

14
Memahami tentang prediksi 
(forecasting) kebutuhan air 
(data dan analisis)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 20

15

IC 2.2 Tahu dan paham tentang berbagai macam 
water losses

Memahami faktor kehilangan 
air pada sistem distribusi 
(sungai dan perpipaan)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan paper 5

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1 dan CPMK 2

UAS dan penugasan 
paper

Total Bobot 100



: : 1
: 2
: 3
:
: Kelompok Bidang :

Ada Tidak
CPSDA.ST.01

√
CPSDA.ST.02

√
CPSDA.ST.03

√
CPSDA.ST.04

√
CPSDA.ST.05

√
CPSDA.ST.06

√
CPSDA.ST.07

√
CPSDA.ST.08

√
CPSDA.ST.09

√
CPSDA.ST.10

√

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JANABADRA - YOGYAKARTA

Mata Kuliah Prasyarat

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

Capaian Pembelajaran (CP)

Sikap (S) :

Identitas Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Bobot Mata Kuliah (sks)
Semester

Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T.

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 
Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;

Nama Dosen

Sumber Daya Air

Identitas Pengampu Mata Kuliah

KeteranganUraian CPKode CPUnsur CP

PSDAW.11.3.02
Sistem Informasi Geografi Sumber Daya Air
3
2
-

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara



CPSDA.KU.01

√

CPSDA.KU.02
√

CPSDA.KU.03
√

CPSDA.KU.04
√

CPSDA.KU.05
√

CPSDA.KU.06
√

CPSDA.KU.07
√

CPSDA.KU.08
√

CPSDA.PP.01
√

CPSDA.PP.02
√

CPSDA.PP.03
√

CPSDA.KK.01

√

CPSDA.KK.02

√

CPSDA.KK.03

√

Keterampilan Umum (KU)

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam 
bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi;

Menguasai tentang rencana tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan tata pengaturan air 
dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro (pola pengelolaan sumber daya air)

Mampu menganalisis bidang konservasi sumber daya air yang diarahkan pada upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air 

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

:
Menguasai tentang rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan yang merupakan hasil perencanaan teknis tata 
pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)

Menguasai sistem informasi dan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan dalam bidang Sumber Daya 
Air

Pengetahuan (P)

:

Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;



CPMK 1
Tahu dan paham Data, Informasi, Spasial
Tahu dan paham tentang hubungan SIG untuk SDA

IC 1.1
IC 1.2

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC
Indikator Capaian (IC)

6. Dalnami H. Handbook on Geographic Information Systems and Digital Mapping. Vol 1.; 2000.

Bahan Kajian Keilmuan
1. Data Spasial dan Data Atribut Sumber Daya Air
2. Sistem Informasi dan Sistem Informasi Geografis (SIG)
3. Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Sumber Daya Air (SDA)
4. Fungsi-fungsi Analisis SIG untuk Sumber Daya Air
5
6

Uraian

Daftar Referensi
1. ESRI. 1996. Using ArcView GIS “The Geographic Information System for Everyone”. Environmental Systems Research Institute, Inc. Redlands, CA, USA.
2. Koroleva E V., Nikitin YY. Principles of Geographic Information Systems. J Multivar Anal. 2014;127:98-111. doi:10.1016/j.jmva.2014.02.006.
3. Eastman JR, Fulk, M., Toledano J, Hutchinson C. The GIS Handbook. Int Immunol. 1993;26(5):60. doi:10.1093/her/cyt032.
4. Carrigan PH. Hydrology for engineers. J Hydrol. 1984;72:207-208. doi:10.1016/0022-1694(84)90195-1.
5. Maidment DR. Handbook of Hydrology. Texas Austin: McGRAW Hill Education; 1995.

Mengetahui dan Memahami Jenis, Tipe Data Spasial dan Atribut khusus untuk SDA

Uraian CPMK

Mengetahui dan Memahami Jenis dan Tipe Data Spasial dan Atribut

CPMK 2
Mengetahui dan Memahami Sistem Informasi Geografis dan SIG untuk SDA IC 2.1 Tahu dan paham SIG SDA

CPMK 3
Mampu membangun SIG untuk SDA IC 3.1 Mampu menjalankan software SIG

CPMK 4



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1
CPMK 1 Mengetahui dan Memahami Jenis dan 

Tipe Data Spasial dan Atribut
IC 1.1 Tahu dan paham Data, Informasi, Spasial Data Spasial dan Data 

Atribut
Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

2
Mengetahui dan Memahami Jenis, Tipe 
Data Spasial dan Atribut khusus untuk 
SDA

IC 1.2 Tahu dan paham tentang hubungan SIG 
untuk SDA

Komponen Sumber Daya Air 
(SDA)

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

3
Model Data Spasial untuk 
SDA

Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

4
Pengenalan SIG untuk SDA Ceramah dan diskusi Penugasan paper 5

5
CPMK 2 Mengetahui dan Memahami Sistem 

Informasi Geografis dan SIG untuk SDA
IC 2.1 Tahu dan paham SIG SDA Sistem Informasi dan Sistem 

Informasi Geografis
Ceramah dan diskusi UTS 5

6
Sistem Informasi Geografis 
untuk SDA (Hydro Model)

Ceramah dan diskusi, 
pengenalan software SIG

UTS dan Penugasan 
Paper

5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur CPMK 1 dan 2

UTS

8
CPMK 3 Mampu membangun SIG untuk SDA IC 3.1 Mampu menjalankan software SIG Aplikasi data spasial dalam 

software SIG
Diskusi software Penugasan sistem 5

9
Aplikasi membangun data 
atribut dengan software SIG

Diskusi software Penugasan sistem 5

10
Manipulasi data spasial dan 
atribut untuk peta tematik

Diskusi software Penugasan sistem 5

11
Memahami sumber2 data 
sekunder

Diskusi software Penugasan paper 5

12
Aplikasi pembuatan peta 
tematik SDA

Diskusi software Penugasan sistem 5

13
Aplikasi sistem pencarian 
spasial SDA

Diskusi software Penugasan sistem 15

14
Archydro data model 
(Pendayagunaan SDA)

Diskusi model Penugasan paper 15

15
Model SIG konservasi, dan 
daya rusak air

Diskusi model Penugasan paper 15

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur CPMK 3

UAS

Total Bobot 100

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)
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Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
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penelitian yang lebih luas; 

Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 

Mampu menganalisis bidang pendayagunaan sumber daya air dalam upaya untuk merancang penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna

Mampu menganilisi aspek pengendalian daya rusak air dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan 
kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air

Keterampilan Khusus (KK) :

Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 
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Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau 
industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta 
menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Keterampilan Umum (KU)

Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian 
yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai (rencana pengelolaan sumber daya air)



CPMK 2

Mengetahui dan memahami tentang optimasi dan manajemen groundwater dan distribusi air IC 2.1 Tahu dan paham tentang berbagai macam tipe metode 
optimasi untuk penyediaan air pada groundwater

IC.2.2 Tahu dan paham tentang berbagai macam tipe metode 
optimasi untuk distribusi air

Bahan Kajian Keilmuan
1. Metode optimasi untuk sumber daya air

  

Uraian

Daftar Referensi
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[4] Wang Z., Yang J., Deng X., Lan X., Optimal water resources allocation under the constraint of land use in the Heihe river basin of China, Sustain, 2015;7(2):1558-1575,. doi:10.3390/su7021558

Uraian CPMK

Mengetahui dan memahami tentang optimasi dan manajemen river systems

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Kode CPMK

Kode IC
Indikator Capaian (IC)

CPMK 1

Tahu dan paham tentang berbagai macam tipe metode 
optimasi untuk penyediaan air pada sistem sungaiIC 1.1



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

1

CPMK 1 Mengetahui dan memahami tentang 
optimasi dan manajemen river systems

IC 1.1 Tahu dan paham tentang berbagai macam 
tipe metode optimasi untuk penyediaan air 
pada sistem sungai

Memahami sistem 
perkuliahan, sistem 
penilaian, dan tata tertib 
kuliah dan mengetahui 
maksud dan tujuan 
perkuliahan

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

2

Memahami gambaran umum 
tentang prinsip optimasi 
dengan model aljabar linear 
dan nonlinear 

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

3
Memahami tentang optimasi 
alokasi air untuk pengguna 
(water users)

Ceramah dan diskusi Penugasan essay 5

4

Memahami tentang optimasi 
manajemen pengaturan air 
pada reservoir 
(waduk/bendung)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

5

Memahami tentang optimasi 
manajemen pengaturan air 
pada sistem sungai

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

6
Memahami tentang onstream 
& offstream reservoir 
management

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

7
Ujian Tengah Semester (UTS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1

UTS dan Penugasa 
Paper

8
Memahami tentang optimasi 
manajemen kualitas air

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)



Kode CPMK Uraian Kode IC Uraian

Bobot Nilai ReferensiMinggu Bentuk Pembelajaran Metode Assesment
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bahan Kajian
Indikator Capaian (IC)

9

CPMK 2 Mengetahui dan memahami tentang 
optimasi dan manajemen groundwater dan 
distribusi air

IC 2.1 Tahu dan paham tentang berbagai macam 
tipe metode optimasi untuk penyediaan air 
pada groundwater

Memahami tentang optimasi 
di groundwater dengan 
metode finite-difference

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

10

Memahami tentang optimasi 
di groundwater dengan 
metode numerical-difference

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

11

Memahami tentang optimasi 
di groundwater dengan one-
dimensional flow

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

12

Memahami tentang optimasi 
di groundwater dengan two-
dimensional flow

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 5

13
Optimasi pada seleksi model 
pola tanam pertanian

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 15

14
IC 2.1 Tahu dan paham tentang berbagai macam 

tipe metode optimasi untuk distribusi air
Optimasi pengembangan 
aliran irigasi (canal)

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 15

15
Optimasi pengembangan 
jaringan pipa distribusi air

Diskusi, tanya jawab dan contoh Penugasan essay 15

16
Ujian Akhir Semester (UAS) 
untuk mengukur sebagian 
CPMK 1 dan CPMK 2

UAS dan penugasan 
paper

Total Bobot 100
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