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DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Pada matakuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep 

dan prosedur ilmu dan teknik fotogrametri digital sebagai salah satu 

metode dalam pemetaan skala besaruntuk peta dasar dan thematik digital. 

Dalam proses pembelajarannya Fotogrametri digital akan 

dikelompokkan menjadi metode pengukuran (konsep optik digital /CCD 

dan CMOS, analitik dan digital plotting) serta metoda tranformasi 3D 

dengan peralatan plotting digital dan model matematisnya, beserta 

mendapatkan data dan prosesnya untuk tinggi (Z) menggunakan 

teknologi LIDAR. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN 

MATA KULIAH 

C. Keterampilan Khusus 

1. Mampu menerapkan matematika dan sains sebagai penunjang 

bidang geodesi dan surveying, geodinamik dan lingkungan, 

geospasial, geomarin, serta pertanahan. 

4. Mampu mengidentifikasi, memilih, dan memanfaatkan berbagai 

macam sumber data dan informasi geospasial untuk mendukung 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

dalam bidang geodesi dan surveying, geodinamik dan 

lingkungan, geospasial, geomarin, serta pertanahan. 

7. Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil perencanaan/ 

perancangan dalam bentuk informasi geospasial baik dasar dan 

tematik dalam format analog maupun digital berbasis ilmu dan 
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teknologi geomatika terkini.D3.  Prinsip,  metode dan aplikasi  

peraturan,  standar,  pedoman dan manual penyediaan informasi 

geospasial dasar dan tematik di bidang geodesi dan surveying, 

geodinamik dan lingkungan, geospasial, geomarin, serta 

pertanahan 

 

D. Pengetahuan 

3. Prinsip,  metode dan aplikasi  peraturan,  standar,  pedoman dan 

manual penyediaan informasi geospasial dasar dan tematik di 

bidang geodesi dan surveying, geodinamik dan lingkungan, 

geospasial, geomarin, serta pertanahan. 

8. Wawasan perkembangan ilmu dan teknologi informasi 

geospasial mutakhir/terkini di bidang geodesi dan surveying, 

geodinamik dan lingkungan, geospasial, geomarin, serta 

pertanahan. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

 

1. Mampu menjelaskan konsep fisika elektro optikal  digital 

(CCD/CMOS) seperti peralatan kamera metrik dan non metrik 

digital dan peralatan lainnya untuk menunjang konsep 

stereoskopis,  

2. Mampu menjelaskan konsep secara teoritis dan empiris dalam 

perhitungan fotogrametri dengan data photo digital mono dan 

stereo, 

3. Mampu menerapkan konsep fotogrametri digital dalam 

penyelesaian proses orientasi digital dalam bentuk model 

matematis 3D antara koordinat photo dan koordinat obyek (tanah) 

untuk mendapatkan detail planimetris dan tinggi.  

4. Mengetahui dan menerapkan konsep Teknologi LIDAR untuk 

mendapatkan DEM, DSM dan kontur. 

 

POKOK BAHASAN 

 

1. Definisi dan penggunaan Teknik Photogrametri digital 

2. Konsep dasar elektro optikal (CCD dan CMOS) untuk Kamera digital 

3. Kalibrasi Kamera metrik dan non metrik digital dengan IMU 
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4. Teori orientasi dalam dan luar secara digital dengan model matematis 

3D. 

5. Teori dan penerapanTriangulasi udara digital 

6. Teori dan penerapan model syarat kesegarisan dan kesebangunan pada 

photo digital. 

7. Teori dan aplikasi data LIDAR untuk mendapatkan DSM,DTM,DEM. 

8. Konsep dasar Digital Photogrametri Workstation. 
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