
Nama Departemen              Perencanaan Wilayah dan Kota 
Nama MK                                Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu 
Kode MK                                  DK184721 
Semester                                 VIII 
SKS                                             3 

Nama Dosen Pengampu Arwi Y. Kuswara ST, MT. 
Dian Rahmawati ST, MT. 

        
Bahan Kajian                           BK33 : Teori dan Konsep pesisir 

BK34 : Pendekatan dan Proses Perencanaan Pesisir 
BK35 : Teknik Analisi Perencanaan Pesisir 

CPL yang dibebankan 
MK  

PENGUASAAN 
PENGETAHUAN 1,1 

Menguasai konsep teoritis perencanaan wilayah dan kota dalam aspek aspek urban 
studies, regional studies, spatial science, data science & computer application, sosial-
politik, environmental management, perancangan lingkungan binaan, sistem 
infrastruktur dan transportasi, coastal studies, management, economics.   

1,2 
Menguasai teknik-teknik dan proses-proses perencanaan wilayah dan kota secara 
kualitatif, kuantitatif, pemodelan spasial (sistem informasi geografis) dan teknik 
presentasi.  

1,3 Menguasai metode-metode perencanaan spasial/aspasial dalam pengambilan 
keputusan. 

KETERAMPILAN 
KHUSUS 2,1 

Mampu  menyusun konsep perencanaan dan arahan rencana melalui kajian masalah 
strategis dalam konteks kota, wilayah, pesisir dengan pemahaman masalah 
perencanaan melalui pengamatan dan pemanfaatan data fisik/spasial, social, ekonomi 
dan lingkungan.   

2,2 Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan data untuk menghasilkan informasi 
yang mudah difahami oleh publik dan para pengambil keputusan.  

2,3 
Mampu mendeskripsikan karakteristik keruangan (spatial) kota, wilayah, pesisir 
melalui analisis keterkaitan aspek-aspek aspasial dan spasial sehingga tersedia 
informasi sebagai dasar untuk menyusun model perencanaan. 

KETERAMPILAN 
UMUM 3,1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan  atau  implementasi  ilmu  pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai  dengan bidang 
keahliannya 



3,2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3,4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 
atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

3,7 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi serta    evaluasi  terhadap  penyelesaian  pekerjaan  yang ditugaskan kepada 
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

3,8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah  
tanggung  jawabnya,  dan  mampu  mengelola   pembelajaran   secara mandiri 

3,9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan,  mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

SIKAP 4,1 Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  mampu  menunjukkan  sikap religius 

4,2 Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas  berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

4,4 Berperan  sebagai  warga  negara  yang  bangga  dan  cinta  tanah  air,  memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa 

4,5 Menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  agama,  dan  kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain 

4,6 Bekerja   sama   dan   memiliki   kepekaan   sosial   serta   kepedulian   terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

4,7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
4,8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

4,9 Menunjukkan  sikap  bertanggung jawab  atas  pekerjaan  di  bidang  keahliannya 
secara mandiri 

CP MK   
Pengetahuan Mampu menjelaskan konsep, definisi, dan elemen pengelolaan pesisir dan laut. 

Mampu menjelaskan pengelolaan sumberdaya dan jasa lingkungan di kawasan pesisir dengan pendekatan ICZM 
Keterampilan khusus Mampu menerapkan analisis dampak-dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan kawasan pesisir. 

Mampu menyusun rencana pengelolaan kawasan pesisir  
POKOK BAHASAN 
Konsep, definisi, dan elemen pengelolaan pesisir dan laut 
Pengelolaan sumberdaya dan jasa lingkungan di kawasan pesisir dgn pendekatan ICZM 
Analisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan pesisir 



Penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir  
 

Tatap 
Muka 

ke- 

Kemampuan akhir Sub 
CP-MK 

Keluasan (materi 
pembelajaran) 

Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mhs (presentasi, 

tugas, diskusi,quiz, 
praktikum) 

Dosen 
Bobot 

Penilaian 
(%) 

1 Kesepakatan kontrak 
kuliah; 
Memahami alur 
perkuliahan dan manfaat 
pengelolaan kawasan 
pesisir dan laut. 

Kontrak kuliah, ide 
dasar, beberapa 
substansi kuliah 
pengelolaan kawasan 
pesisir dan laut secara 
umum dan referensi. 

Ceramah 512 Kuliah dan diskusi  AYK/DR 0% 

2 Mahasiswa mampu 
memahami konsep ICZM 
serta mengaplikasikan 
pendekatan tepat sesuai 
dengan potensi dan 
permasalahan dalam 
pengelolaan pesisir 

Pengenalan ICZM Diskusi, 
Presentasi 

512 Kuliah dan diskusi  DR 10% 

Tahapan-tahapan 
ICZM 
Elemen-elemen 
ICZM 
Pengenalan tools 
dalam ICZM 
Teknik analisis Issue 

3 Mahasiswa mampu 
memahami konsep, 
peraturan dan proses 
pengelolaan pesisir di 
dalam konteks perencanaan 
pesisir dan pulau-pulau 
kecil (P3K) di Indonesia  

Pengelolaan Pesisir 
dalam konteks 
Perencanaan Pesisir 
di Indonesia  

Diskusi, 
Presentasi 

512 Kuliah dan diskusi   DR 10% 

4 Mahasiswa mampu 
memahami pengelolaan 
dampak-dampak 

Economic Impact 
Assessment di 
Kawasan Pesisir 

Diskusi, 
Presentasi 

512 Kuliah dan diskusi   DR 10% 



Tatap 
Muka 

ke- 

Kemampuan akhir Sub 
CP-MK 

Keluasan (materi 
pembelajaran) 

Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mhs (presentasi, 

tugas, diskusi,quiz, 
praktikum) 

Dosen 
Bobot 

Penilaian 
(%) 

5 pembangunan pesisir dan 
laut terhadap 
perekonomian 
masyarakat/kawasan 
pesisir/laut serta mengukur 
atau menilai dampak 
melalui teknik yang tepat 

·  Economic 
Valuation di 
Kawasan Pesisir 

460,8 

6 ·  CBA (Cost Benefit 
Analysis) 

460,8 

7 Mahasiswa mampu 
memahami pengelolaan 
dampak-dampak 
pembangunan pesisir dan 
laut terhadap lingkungan 
pesisir/laut serta mengukur 
atau menilai dampak 
melalui teknik yang tepat.  

Pengelolaan Dampak 
Lingkungan Pesisir 
dan Laut: 

Diskusi, 
Presentasi 

460,8 Kuliah dan diskusi   AYK 10% 

8 ·      Environment 
Impact Assessment 
Method – 

460,8 

9 Mahasiswa mampu 
memahami pengelolaan 
dampak-dampak 
pembangunan pesisir dan 
laut terhadap terhadap 
kehidupan sosial 
masyarakat/kawasan 
pesisir/laut serta mengukur 
atau menilai dampak 
melalui teknik yang tepat 

Pengelolaan Sosial 
Pesisir: 

Diskusi, 
Presentasi 

460,8 Kuliah dan diskusi   AYK 10% 

·      Social impact 
assesment 
·      SCBA 

10 ·      Manajemen 
Konflik 

460,8 

·      Community 
Participation 
·      Kelembagaan 



Tatap 
Muka 

ke- 

Kemampuan akhir Sub 
CP-MK 

Keluasan (materi 
pembelajaran) 

Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mhs (presentasi, 

tugas, diskusi,quiz, 
praktikum) 

Dosen 
Bobot 

Penilaian 
(%) 

11   Mitigasi Bencana 
(Coastal 
Vulnaralability 
Assessment) 

Diskusi, 
Presentasi 

512 Kuliah dan diskusi   AYK 10% 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan menyusun 
rencana pengelolaan di 
kawasan pesisir 

Tugas Survey/ Kulap Evaluasi 460,8 Quiz dan Review hasil 
Kulap 

AYK/DR  30% 

13  Penyusunan rencana 
pengelolaan kawasan 
pesisir 

Asistensi Tugas  Diskusi 512 Diskusi  AYK/DR 0% 

14  Penyusunan rencana 
pengelolaan kawasan 
pesisir 

Asistensi Tugas  Diskusi 460,8 Diskusi  AYK/DR 0% 

15 Penyusunan rencana 
pengelolaan kawasan 
pesisir 

Presentasi Tugas   Presentasi 460,8 Presentasi dan Diskusi AYK/DR 40% 



Tatap 
Muka 

ke- 

Kemampuan akhir Sub 
CP-MK 

Keluasan (materi 
pembelajaran) 

Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mhs (presentasi, 

tugas, diskusi,quiz, 
praktikum) 

Dosen 
Bobot 

Penilaian 
(%) 

16 Penyusunan rencana 
pengelolaan kawasan 
pesisir 

Pengumpulan Tugas  Tugas 460,8   AYK/DR 20% 

 

Rencana Evaluasi (RE) 

1. Evaluasi 1: Presentasi Mingguan (Nilai kelompok dgn bobot 10%) 
2. Evaluasi 2: Resume Survey/ Kulap dan Quiz (Nilai individu dgn bobot 30%) 
3. Evaluasi 3: Presentasi Tugas Besar (Nilai kelompok dgn bobot 10%; individu dgn bobot 30%) 
4. Evaluasi 4: Laporan Tugas (Nilai kelompok dgn bobot 20%) 

 


