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GARIS-GARIS BESAR RANCANGAN PEMBELAJARAN (GBRP) 
PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Mata Kuliah : Konservasi Tanah dan Air 

Kode MK/SKS  : 302M110317  / 3 

Semester : 5 (lima) 

Mata Kuliah Prasyarat :  

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar konservasi tanah dan air, ruang lingkup, dan sejarah awal lahirnya 

konservasi tanah dan air. Dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai erosi, klasifikasi kemampuan lahan, dan 

teknik-teknik konservasi tanah yang diterapkan untuk dapat mengurangi besarnya nilai erosi pada lahan tertentu. 

Capaian Pembelajaran : 1. Mampu menginternalisasi etika professional rimbawan dan berkomitmen untuk kelestarian lingkungan 
2. Mampu menunjukkan keterampilan berpikir logis dan kritis 
7. Mampu menerapkan praktek-praktek silvikultur pada hutan tanaman, hutan tanaman, dan hutan masyarakat 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip konservasi tanah dan air beserta analisisnya 

Tim Dosen : 1. Dr. Ir. Usman Arsyad, MS  
2. Andang Suryana Soma, S.Hut, MP 
3. Wahyuni, S.Hut, M.Hut. 

Matriks Pembelajaran   :  

Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Materi ajar 
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot Nilai 
(%) 

1 Memahami sejarah KTA,  
Gambaran umum 
perkuliahan & pengertian 
dasar 

Pendahuluan, kontrak 
perkuliahan, gambaran 
umum (ruang lingkup), 
dan pengertian dasar 

Kuliah interaktif, 
kuis 

2 x 50  Kemampuan 
menjelaskan 
sejarah konservasi 
tanah dan air, 
sikap dan keaktifan 
mahasiswa 

5 

2 – 4 Mampu menganalisis 
hubungan antara curah 

Curah hujan, aliran Kuliah interaktif,  
diskusi kelompok, 

2 x 50  Ketepatan analisis 
hubungan antara 

10 
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Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Materi ajar 
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot Nilai 
(%) 

hujan & aliran permukaan permukaan presentasi curah hujan dan 
aliran permukaan 

5 Mampu menguraikan 
proses terjadinya erosi 

Pengertian erosi, 
proses terjadinya erosi 

Kuliah interaktif,  
diskusi (think pair 
share), presentasi 

2 x 50  Kemampuan 
dalam menjelaskan 
proses terjadinya 
erosi 

5 

6 Mampu membedakan 
bentuk-bentuk erosi 

Macam-macam Erosi Kuliah interaktif,  
diskusi kelompok, 
presentasi 

2 x 50  Menyebutkan 
bentuk-bentuk 
erosi,tepat dalam 
menjelaskan 
perbedaan bentuk-
bentuk erosi 

5 

7 Mampu menguraikan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi erosi 

Faktor-faktor yang 
mempegaruhi erosi 

Kuliah interaktif,  
diskusi kelompok, 
presentasi 

2 x 50  Ketepatan dalam 
membedakan lima 
faktor yang 
mempengaruhi 
erosi 

5 

8 - 9 Mampu memahami filosofi 
pengendalian erosi 

Teknik konservasi 
tanah dan air 

Kuliah interaktif,  
diskusi kelompok, 
poster, presentasi 

2 x 50  Kemampuan 
dalam menjelaskan 
metode-metode 
konservasi tanah 
dan air, 
kelengkapan 
poster 

10 

10 Mampu menguraikan 
klasifikasi kemampuan 

Klassifikasi 
kemampuan lahan 

Kuliah interaktif,  
diskusi kelompok, 

2 x 50  Ketepatan dalam 
menguraikan kelas 

5 



3 

 

Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Materi ajar 
Metode 

Pembelajaran 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot Nilai 
(%) 

lahan presentasi kemampuan lahan, 

11 - 12 Mampu merumuskan 
faktor-faktor  yang 
dipertimbangkan dan 
menentukan kelas 
kemampuan lahan 

 

Metode klasifikasi 
kemampuan lahan 

Kuliah interaktif,  
diskusi kelompok, 
presentasi,  praktek 
lapang 

2 x 50  Kemampuan 
merumuskan 
faktor-faktor 
penentuan kelas 
kemampuan lahan, 
ketepatan 
penentuan kelas 
kemampuan lahan 

20 

13 - 15 Mampu menjelaskan 
metode-metode 
pendugaan erosi, mampu 
mengerjakan perhitungan 
erosi 

Pendugaan Erosi : 
Metode Pendugaan, 
Metode Penentu an 
Erosi yang 
diperkenankan 

Kuliah interaktif,  
tugas, diskusi 
kelompok, 
presentasi 

2 x 50  Kemampuan 
menguraikan 
metode pendugan 
erosi, Ketepatan 
menduga besarnya 
erosi 

30 

16 Mampu menentukan erosi 
yang diperkenankan 

Pendugaan erosi (erosi 
yang diperkenankan) 

Kuliah interaktif,  
tugas, diskusi 
kelompok, 
presentasi 

2 x 50  Ketepatan dalam 
menetapkan erosi 
yang 
diperkenankan 

5 
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