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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL2 

 

 

CPL3 

 

Menguasai filosofi keilmuan, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru, kreatif, original dan teruji pada bidang 

tata kelola kehutanan. 

 

Mampu mengelola penelitian, adaptif terhadap perubahan, cekat berkomunikasi ilmiah, serta terampil dalam diseminasi hasil penelitian.  

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK Merancang rencana konservasi sumberdaya hutan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berbasis ekologi lanskap 

CPL  Sub-CPMK  

CPL-2 1. Mengkaji daya dukung lahan untuk menentukan indikator kerusakan lingkungan sebagai dasar perencanaan manajemen 

sumberdaya hutan 

2. Menganalisa sebab-akibat dari heterogenitas spasial dalam konstek ekologi lanskap 

3. Menilai fragmentasi habitat yang mempengaruhi daya hidup suatu populasi flora atau fauna 

CPL-3 4. Merekomendasikan  pendekatan dan model manajemen lanskap untuk konservasi sumberdaya alam 

5. Mengembangkan kajian ekologi lanskap dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan   sistem informasi geografi 

(SIG)  

6. Mengkonstruksi aplikasi manajemen hutan (flora dan fauna) berbasis ekologi lansekap 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini membahas tentang lanskap ekologi lanjutan: Definsi dan konsep lanskap, cara menentukan lanskap, serta proses terbentuknya lanskap; 

Konsep ekologi lanskap,  struktur dan fungsi lanskap, model/elemen lanskap, prinsip ekologi lanskap, pendekatan utama dalam penelitian ekologi 

lanskap; Komponen dan proses ekologi lansekap, hubungan lansekap dan proses ekologi,  koridor, ekoton, barrier, stapping stone dan efek tepi; 
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Gangguan dan perubahan Lansekap’  gangguan terhadap lansekap dan komponen lanskap, fragmen dan struktur fragmen, perubahan komponen 

lansekap; Ekologi lanskap dan perubahan bentang alam,  kaidah ekologi dan ekologi lansekap dan hubungannya dengan bentang alam,  dampak 

perubahan bentang alam terhadap habitat dan biodiversitas, perencanaan ekologi lanskap; Teknik  remote sensing dan sistem informasi geografis 

dalam kajian ekologi lanskap, pemetaan aspek fisk dan iklim lanskap, serta pemantauan lanskap; Aplikasi kajian ekologi lanskap dalam manajemen 

hutan, vegetasi dan satwa liar. 

Bahan Kajian / 

Materi Pembelajaran 

1.  Konsep lansekap 

2. Konsep ekologi lansekap 

3. Fragmentasi Habitat 

4. Konektivitas Lansekap 

5. Aplikasi teknologi dan kajian lansekap 

6. Model distribusi spesies dan lansekap 

7. Perubahan Iklim dan Lansekap 

8. Pengelolaan pola lansekap dan metapopulasi 

9. Perencanaan SDA berbasis lansekap 

Pustaka Utama :  

Jianguo Wu. 2013. Landscape Ecology. Landscape Ecology L 5772. 

Kevin J. Gutzwiller. Applying Landscape Ecology.in Biological Conservation. Springer. 

Lilik Budi Prasetyo. 2017. Pendekatan Ekologi Lanskap Untuk Konservasi Biodiversitas. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Kampus 

Darmaga. 

Monica G. Turner and  Robert H. Gardne. 2015. Landscape Ecology in Theory and Practice. Pattern and Process. Springer Link. 

Ulrich Walz. 2011. Landscape Structure, Landscape Matrix and Biodiversity. Living Reviews in Landscape Research 

 

Pendukung :  

Caughley, G. and A. Gunn. 1996. Conservation Biology in Theory and Practice. Blackwell Science, Inc. USA. 

Indrawan, M., R. B. Primack, J. Supriatna. 2007. Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 

MacKinnon, J., K. MacKinnon, G. Child, dan J. Thorsell. 1993. Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika. Gajah Mada University 

Press. Yogyakarta. 

Primack, R. B. 1993. Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates, Inc. USA. 

Lindenmayer, D. & Fischer, J. Habitat Fragmentation and Landscape Change:  An Ecological and Conservation Synthesis  

Jianguo Liu and William W. Thailor. 2002. Integrating Lanscape Ecology into Natural Resources Management. Cambridge University Press. 

 

Dosen Pengampu Prof Dr. Amran Achmad; Prof. Dr. Ngakan Putu Oka;  Dr. Risma Illa Maulany, S. Hut, M.NatResSt 

Matakuliah syarat Tidak ada 

Mg 

Ke- 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 

Penilaian 

Bentuk Pembelajaran, 

Metode Pembelajaran,  

Penugasan Mahasiswa, 

Materi Pembelajaran 

[ Pustaka ] 

Bobot 

Penilaian 

(%) 
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 [ Estimasi Waktu] 

Indikator Kriteria & Bentuk Luring (offline) Daring (online) 

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

1 Mampu Mengkaji 

daya dukung lahan 

untuk menentukan 

indikator kerusakan 

lingkungan sebagai 

dasar perencanaan 

manajemen sumberdaya 

hutan 

• Kemampuan 

menjelaskan 

mendeskripsikan 

kaitan antara 

daya dukung 

lahan dan 

lansekap  

• Kemampuan 

mengidentikasi 

daya dukung 

lahan berbasis 

lansekap 

• Kemampuan 

menganalisis 

indicator dan 

penyebab 

kerusakan 

lingkungan 

kaitannya dengan 

daya dukung 

lahan 

Kriteria: 

• Kejelasan 

mendeskripsikan 

kaitan antara 

daya dukung 

lahan dan 

lansekap  

• Ketepatan dalam 

mengidentikasi 

daya dukung 

lahan berbasis 

lansekap 

• Ketajaman 

analisis indicator 

dan penyebab 

kerusakan 

lingkungan 

kaitannya dengan 

daya dukung 

lahan 

Rubrik-1 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Small 

Discussion 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:   

Small Group Discussion 

dan Discovery Learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas - 1 

Konsep Lansekap  

(Definisi dan konsep 

lanskap, cara menentukan 

lanskap, serta proses 

terbentuknya lanskap) 

5 

2 Mampu Menganalisa 

sebab-akibat dari 

heterogenitas spasial 

dalam konteks ekologi 

lanskap 

• Kemampuan 

menjelaskan dan 

mengidentifikasi 

key factors 

heterogenitas 

berdasarkan 

Kriteria: 

• Kejelasan dalam 

mengidentifikasi 

Key factor 

heterogenitas 

teridentifikasi  

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Self-Directed 

Learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 2 

Konsep ekologi lansekap 

(definisi, struktur dan 

fungsi lanskap, 

model/elemen lanskap, 

prinsip ekologi lanskap, 

pendekatan utama dalam 

penelitian ekologi lanskap) 

5 
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konsep ekologi 

lansekap 

• Kemampuan 

menganalisa 

heterogenitas 

lansekap dari 

sebuah penelitian 

ekologi lansekap 

(artikel) 

• Ketepatan dalam 

mengidentifikasi 

dan menganalisa 

sebab-akibat 

heterogenitas 

lansekap dalam 

review 

• Ketepatan dalam 

pemilihan 

pustaka yang 

relevan dan 

tingkat 

kompleksitas 

pustaka yang 

digunakan dalam 

membangun 

critical review 

 

Rubrik-2 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

 

Metode Pembelajaran:   

Small Group Discussion 

dan Self-Directed 

Learning 

(Critical Review 

sebuah artikel terkait 

heterogenitas 

lansekap) 

3 Mampu menilai 

fragmentasi habitat 

yang mempengaruhi 

daya hidup suatu 

populasi flora atau 

fauna 

• Kemampuan 

menjelaskan 

konsep hubungan 

ekologi dan 

lansekap 

• Kemampuan 

menjelaskan 

peran 

konektivitas 

dalam lansekap 

• Kemampuan 

mengidentifikasi 

bentuk 

Kriteria: 

 

• Kejelasan konsep 

hubungan ekologi 

dan lansekap 

 

• Kejelasan peran 

konektivitas 

dalam lansekap 

 

• Ketepatan dalam 

mengidentifikasi 

bentuk 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Collaborative 

Learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Collaborative Learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 3 

(Review article) 

Komponen dan proses 

ekologi lanskap, hubungan 

lanskap dan proses ekologi,  

koridor, ekoton, barrier, 

stapping stone dan efek 

tepi 

5 
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konektivitas 

dalam suatu 

lansekap 

 

 

konektivitas 

dalam suatu 

lansekap 

• Rubrik-3 

 

Bentuk Penilaian: 

Non-Tes 

4 • Kemampuan 

menjelaskan 

komponen 

lansekap 

• Kemampuan 

mengidentifikasi 

penyebab 

terjadinya 

fragmentasi 

habitat dan 

gangguan 

terhadap lansekap 

• Kemampuan 

membuat 

penilaian skala 

perubahan 

lansekap yang 

berpengaruh 

terhadap daya 

hidup populasi 

flora dan fauna 

Kriteria: 

 

• Kejelasan 

komponen 

lansekap, 

fragmen, struktur 

fragmen, dan 

perubahan 

komponen 

lansekap 

 

• Ketepatan dalam 

mengidentifikasi 

penyebab 

terjadinya 

fragmentasi 

habitat dan 

gangguan 

lansekap 

 

• Ketepatan dalam 

menilai 

perubahan 

lansekap yang 

dapat 

berpengaruh 

terhadap  

 

Rubrik-4 

 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Problem-based 

learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Problem-based learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 4 

(Problem solving 

Case) 

Gangguan dan 

perubahan lanskap, 

gangguan terhadap 

lansekap dan komponen 

lanskap, fragmen dan 

struktur fragmen, 

perubahan komponen 

lansekap 

10 
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Bentuk Penilaian: 

Non-Tes 

5 Mampu 

mengembangkan 

kajian ekologi lanskap 

dengan menggunakan 

teknologi penginderaan 

jauh dan   sistem 

informasi geografi 

(SIG) 

• Kemampuan 

menjelaskan 

hubungan antara 

ekologi lansekap 

dan perubahan 

bentang alam 

dalam kaitannya 

terhadap 

perubahan habitat 

dan biodiversitas 

• Kemampuan 

mengidentifikasi 

indicator 

perubahan habitat 

dan biodiversitas 

 

Kriteria: 

 

• Kejelasan 

hubungan antara 

ekologi lansekap 

dan perubahan 

bentang alam 

dalam kaitannya 

terhadap 

perubahan habitat 

dan biodiversitas 

 

Rubrik-5 

 

Bentuk Penilaian: 

Non-Tes 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah dan Praktik 

Lapangan 

Praktik Lapang 

(1x3x160’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Project Based Learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 5 

(Project-Based 

Approaches - Field 

Work) 

Ekologi lanskap dan 

perubahan bentang alam,  

kaidah ekologi dan 

ekologi lansekap dan 

hubungannya dengan 

bentang alam,  dampak 

perubahan bentang alam 

terhadap habitat dan 

biodiversitas, 

perencanaan ekologi 

lanskap  

5 

6 • Kemampuan 

menginterpretasi 

dan menganalisa 

perubahan 

lansekap dengan 

menggunakan 

teknologi SIG 

• Kemampuan 

menggunakan 

hasil teknologi 

SIG untuk 

melakukan 

pemantauan 

lansekap dan 

pemetaan aspek 

fisik untuk 

pendekatan 

perencanaan 

ekologi lansekap 

Kriteria: 

 

• Ketepatan dalam 

menginterpretasi 

dan menganalisa 

perubahan 

lansekap dengan 

menggunakan 

teknologi SIG 

• Ketepatan dalam 

menggunakan 

hasil teknologi 

SIG untuk 

melakukan 

pendekatan 

perencanaan 

ekologi lansekap  

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah dan Praktik 

Lapangan 

Praktik Lapang 

(1x3x160’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Project Based Learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 6 

(Project-Based 

Approaches - Field 

Work) 

Teknik  remote sensing 

dan sistem informasi 

geografis dalam kajian 

ekologi lanskap, 

pemetaan aspek fisik dan 

iklim lanskap, serta 

pemantauan lanskap 

5 
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• Ketepatan dalam 

menilai 

perubahan 

lansekap yang 

dapat 

berpengaruh 

terhadap  

 

Rubrik-6 

 

Bentuk Penilaian: 

Non-Tes 

7 • Mampu 

merekomendasikan  

pendekatan dan 

model manajemen 

lanskap untuk 

konservasi 

sumberdaya alam  

 

• Mampu 

mengkonstruksi 

aplikasi manajemen 

hutan (flora dan 

fauna) berbasis 

ekologi lansekap 

 

• Kemampuan 

menjelaskan 

model distribusi 

spesies dalam 

lansekap 

• Kemampuan 

menggunakan 

model yang tepat 

bagi perencanaan 

konservasi dan 

prediksi ekologi 

Kriteria: 

• Ketepatan 

menjelaskan 

model distribusi 

spesies dalam 

lansekap 

• Ketepatan 

menggunakan 

model dalam 

perencanaan 

berbasis 

konservasi dan 

prediksi ekologi 

 

Rubrik-7 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Collaborative 

Learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Collaborative Learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 7  

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap I: Penggunaan 

model distribusi spesies 

bagi perencanaan 

konservasi dan prediksi 

ekologi 

5 

8 • Kemampuan 

menjelaskan 

model distribusi 

spesies dan 

suksesi dalam 

kaitannya dengan 

manajemen hutan 

Kriteria: 

• Ketepatan 

menjelaskan 

model distribusi 

spesies dalam 

lansekap 

 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Small Group 

Discussion 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 8  

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap II:  Penggunaan 

model distribusi 

lansekap dan suksesi 

dalam mendukung 

manajemen hutan 

10 
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 Rubrik-8 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Metode Pembelajaran:    

Small Group Discussion 

9 • Kemampuan 

menjelaskan 

model distribusi 

spesies dan 

suksesi dalam 

kaitannya dengan 

manajemen hutan 

 

Kriteria: 

• Ketepatan 

menjelaskan 

model distribusi 

spesies dalam 

lansekap 

 

Rubrik-8 

 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Small Group 

Discussion 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Small Group Discussion 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 8  

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap II:  Penggunaan 

model distribusi 

lansekap dan suksesi 

dalam mendukung 

manajemen hutan 

5 

10 Kemampuan 

mengelola dan 

menata lansekap 

secara tradisional 

Kriteria: 

• Ketepatan 

merumuskan 

tindakan 

pengelolaan dan 

penataan 

lansekap secara 

traditional  

 

Rubrik-9 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Small Group 

Discussion 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Small Group Discussion 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 9  

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap IV:  Kearifan 

local dalam penataan 

lansekap Subak 

10 

11 Kemampuan 

menganalisis peluang 

penelitian lansekap 

terpadu 

Kriteria: 

• Ketepatan 

analisis peluang 

penelitian 

lansekap dengan 

memadukan 

berbagai elemen 

lansekap 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Small Group 

Discussion 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 10  

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap V:  Penelitian 

lansekap terpadu – fakta 

dan tantangan 

5 
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Rubrik-10 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Small Group Discussion 

12 • Kemampuan 

menjelaskan 

hubungan pola 

lansekap dan 

dinamika 

metapopulasi 

• Kemampuan 

mengidentifikasi 

pola lansekap dan 

pengaruhnya 

terhada dinamika 

metapopulasi 

satwa liar 

• Kemampuan 

menganalisis 

kesesuaian pola 

lansekap dan 

pengelolaan 

habitat satwa liar 

Kriteria: 

• Ketepatan 

menjelaskan 

hubungan antara 

pola lansekap dan 

dinamika 

metapopulasi 

• Ketepatan 

mengidentifikasi 

pola lansekap dan 

pengaruhnya 

terhadap 

dinamika 

metapopulasi 

satwa liar 

• Ketajaman 

analisis 

kesesuaian pola 

lansekap dan 

pengelolaan 

habitat satwa liar 

 

Rubrik-11 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Problem-based 

Learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Problem-based Learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 11 

(Problem-based 

assignment) 

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap dalam 

manajemen satwa liar 

VI: 

Pola lansekap dan 

pengaruhnya terhadap 

dinamika metapopulasi 

satwa liar 

5 

13 • Kemampuan 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

dampak 

fragmentasi 

habitat terhadap 

Kriteria: 

• Ketepatan 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

dampak 

fragmentasi 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Discovery 

Learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap dalam 

manajemen satwa liar 

VII: 

Dampak fragmentasi 

habitat terhadap 

5 
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perilaku, biologi, 

dan interaksi 

antar spesies 

satwa liar 

• Kemampuan 

menganalisis pola 

fragmentasi dan 

dampak 

fragmentasi 

habitat terhadap 

spesies satwa liar 

pada berbagai 

pola lansekap  

habitat terhadap 

perilaku, biologi, 

dan interaksi 

antar spesies 

satwa liar 

 

• Ketajaman 

analisis pola 

fragmentasi dan 

dampak 

fragmentasi 

habitat terhadap 

spesies satwa liar 

pada berbagai 

pola lansekap 

 

Rubrik-12 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

 

Metode Pembelajaran:    

Discovery Learning 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 12 

(Literature review) 

perilaku, biologi, dan 

interaksi antar spesies 

satwa liar 

14 • Kemampuan 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

penerapan 

konektivitas 

lansekap bagi 

satwa liar 

• Kemampuan 

mengidentifikasi 

kelemahan dan 

kelebihan model 

konektivitas yang 

digunakan serta 

merumuskan 

pendekatan yang 

sesuai  

Kriteria: 

• Ketepatan 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

penerapan 

konektivitas 

lansekap bagi 

satwa liar  

• Ketepatan 

identifikasi 

kelemahan dan 

kelebihan model 

konektivitas yang 

digunakan serta 

merumuskan 

pendekatan yang 

sesuai  

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Problem-based 

Learning dan Contextual 

Learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Problem-based Learning 

dan Contextual Learning 

 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 13 

(Literature review) 

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap dalam 

manajemen satwa liar 

VIII: 

Konektivitas Lansekap 

bagi satwa liar  

5 
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• Kemampuan 

menganalisis 

model 

konektivitas yang 

tepat bagi suatu 

studi kasus 

• Ketajaman 

analisis model 

konektivitas yang 

tepat bagi suatu 

studi kasus 

 

Rubrik-13 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

15 • Kemampuan 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

pengelolaan pola 

lansekap sebagai 

minitasi 

penurunan 

spesies satwa liar  

• Kemampuan 

menganalisis pola 

fragmentasi dan 

dampak 

fragmentasi 

habitat terhadap 

spesies satwa liar 

pada berbagai 

pola lansekap  

Kriteria: 

• Ketepatan 

mengidentifikasi 

dan menjelaskan 

dampak 

fragmentasi 

habitat terhadap 

perilaku, biologi, 

dan interaksi 

antar spesies 

satwa liar 

• Ketajaman 

analisis 

pengelolaan pola 

lansekap sebagai 

mitigasi 

penurunan  

 

Rubrik-12 

 

Bentuk Penilaian: 

Non Tes 

Bentuk Pembelajaran:  

Kuliah, Discovery 

Learning 

Kuliah TM (2x3x50’)  

 

Metode Pembelajaran:    

Discovery Learning 

BM (2x3x60’) 

PT (2x3x60’)  

 

 

Acuan tugas pada 

Rencana Tugas – 15 

 

Aplikasi kajian ekologi 

lanskap dalam 

manajemen satwa liar 

IX:   

Pengelolaan pola 

lansekap sebagai 

mitigasi penurunan 

spesies satwa liar 

5 

16 • Mampu 

mengkonstruksi 

aplikasi manajemen 

hutan (flora dan 

Kemampuan 

mengkonstruksi 

aplikasi manajemen 

(flora dan fauna) 

berbasis ekologi 

Kemampuan 

mengkonstruksi 
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Metode Pembelajaran:    
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Rencana Tugas – 16 

 

 

Catatan :    
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 

bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan 

akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau 

kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator 

yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun 

kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative 

Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-

CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


