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DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari salah satu kajian dari  

geodesi satelit yaitu satelit altimetry. Satelit altimetry merupakan metode 

pengukuran tinggi permukaan laut dan variasinya menggunakan radar 

altimeter. Konsep dasar geodesi satelit pada umumnya dan satelit 

altimetry pada khususnya akan diberikan sehingga mahasiswa akan 

memiliki pengetahuan tentang prinsip pengukuran tinggi permukaan laut 

menggunakan satelit altimetri. Selain itu, beberapa koreksi dan bias yang 

terkait dengan pengolahan data dalam perhitungan sea level anomaly 

(SLA) juga disampaikan. Untuk lebih memahami pengetahuan tentang 

satelit altimetri, mahasiswa akan diberikan tugas untuk melakukan 

perhitungan dan pengolahan data serta analisa dalam penentuan tinggi 

permukaan laut dan variasinya. Aplikasi satelit altimetri yang ada 

kaitannya dengan fenomena lautan juga akan diberikan dalam perkuliahan 

ini. Mahasiswa akan diajak secara kritis tentang pemanfaatan teknologi 

satelit altimetry dalam keperluan survey dan pemetaan. 

 

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. 

2. Mampu memahami konsep dasar dan perkembangan teknologi 

informasi geospasial bidang geodesi dan surveying, geodinamik 

dan lingkungan, geospasial, geomarin, serta pertanahan. 
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3. Mampu menyelesaikan masalah penyediaan informasi 

geospasial dasar dan tematik yang berkaitan dengan bidang 

geodesi dan surveying, geodinamik dan lingkungan, geospasial, 

geomarin, serta pertanahan meliputi kemampuan: 

a. mengidentifikasi, menemukan, memformulasi, dan 

menganalisis sumber masalah dalam bidang geodesi dan 

surveying, geodinamik dan lingkungan, geospasial, 

geomarin, serta pertanahan; 

b. mengusulkan solusi terbaik atas permasalahan dalam 

bidang geodesi dan surveying, geodinamik dan 

lingkungan, geospasial, geomarin, serta pertanahan 

berdasarkan prinsip-prinsip ilmu dan teknologi geomatika, 

dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, keamanan, 

keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan; 

c. merencanakan dan merancang penyediaan informasi 

geospasial dasar dan tematik menggunakan metode 

berbasis riset di 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. 

 

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. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang satelit altimetri  

2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang dasar teori dan metode 

pengukuran untuk menentukan tinggi permukaan laut menggunakan 

satelit altimetri. 
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3. Mahasiswa memiliki pengalaman untuk melakukan pengolahan data 

sederhana untuk menentukan tinggi permukaan laut menggunakan 

satelit altimetri. 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan tinggi permukaan laut dan 

variasinya dan pengaruhnya dalam fenomena laut global maupun 

regional. 

5. Mahasiswa mampu berpikir secara kritis tentang pemanfaatan satelit 

altimetri untuk keperluan praktis di bidang geodesi, geofisika, 

kelautan berdasarkan pemahaman mereka tentang konsep penentuan 

tinggi permukaan laut berdasarkan satelit altimetri. 

6. Mahasiswa mampu mengungkapkan ide atau gagasan mereka secara 

lisan dan tertulis. 

   

POKOK BAHASAN 

 

1. Pengenalan satelit altimetri 

2. Prinsip dasar altimeter 

3. Koreksi dan bias: 

a. Atmosfir : troposfir (komponen kering dan basah) dan ionosfir 

b. Sea state bias 

c. Geophysical effects: Tides dan dynamic atmospheric  

4. Mean sea surface model 

5. Analisis sea level anomaly (SLA): along-tracks dan crossovers 

6. Aplikasi satelit altimetry dalam bidang: geodesi & geofisika, 

oseanografi, dll 

 

PRASYARAT 

 

1. Oseanograi Fisik 

2. Geodesi Satelit   
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