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Bahan Kajian Matakuliah ini mengkaji tentang Dasar hukum, konsep dasar pengelolaan, pemanfaatan, serta pengembangan wilayah 

pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan. 

CPL Yang DIbebankan 

MK 

1. Menguasai konsep dan definisi pengelolaan, pemanfaatan, serta pengembangan wilayah pesisir dan laut secara 

terpadu dan berkelanjutan. 

2. Memahami zonasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 

3. Mampu menganalisis konsep hak penguasaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. 

4. Mampu menganalisis transpot sedimen di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

CP – MK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan definisi pengelolaan, pemanfaatan, serta pengembangan wilayah 

pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan. 

2. Mahasiswa mengetahui zonasi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut. 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak penguasaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.  

4. Mahasiswa mampu menganalisis transpot sedimen di perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

 

 

Tatap 

Muka 

Ke- 

Kemampuan Akhir Sub 

CP-MK 

Keluasan  

(Materi 

Pembelajaran) 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa* 

Kriteria dan Indikator 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1,2 Mampu menjelaskan 

dasar hukum, asas dan 

Pengantar  

pengelolaan 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

2x(2x50’)  Diskusi 

 Presentasi Hasil 

Ketepatan menjelaskan 

dasar hukum, asas dan 

10 



 

 

tujuan  pengelolaan 

wilayah pesisir dan laut 

nasional dan 

internasional 

wilayah pesisir 

dan laut 

 Tugas tujuan  pengelolaan 

wilayah pesisir dan laut 

nasional dan 

internasional 

3,4 Mampu menjelaskan 

konsep dasar proses 

pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut 

Konsep dasar 

proses 

pengelolaan 

wilayah pesisir 

dan laut 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

 Tugas 

 

2x(2x50’)  Diskusi 

 Presentasi Hasil 

Ketepatan menjelaskan 

konsep dasar proses 

pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut 

10 

5,6 Mampu menjelaskan 

zonasi untuk 

pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut 

Zonasi untuk 

pengelolaan 

wilayah pesisir 

dan laut 

 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

 Tugas 

(Problem & 

Solving) 

2x(2x50’)  Diskusi 

 Presentasi Hasil 

Ketepatan menjelaskan 

zonasi untuk 

pengelolaan wilayah 

pesisir dan laut 

10 

7 Mampu menjelaskan 

Kebijakan pembangunan 

Wilayah pesisir dan 

lautan 

 

Kebijakan 

pembangunan 

Wilayah pesisir 

dan lautan 

 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

 Tugas 

(Membuat 

Paper/Makalah) 

1x(2x50’)  Diskusi 

 Makalah 

Sederhana 

 Presentasi Hasil 

Ketepatan menjelaskan 

kebijakan pembangunan 

Wilayah pesisir dan 

lautan 

 

10 

8 Evaluasi  Tengah  Semester 

9,10 Mampu menjelaskan 

Potensi dan 

Permasalahan 

pembangunan wilayah 

pesisir dan lautan 

Potensi dan 

Permasalahan 

pembangunan 

wilayah pesisir 

dan lautan 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

 Tugas 

(Membuat 

Paper/Makalah) 

2x(2x50’)  Diskusi 

 Makalah 

Sederhana 

 Presentasi Hasil 

Ketepatan menjelaskan 

Potensi dan 

Permasalahan 

pembangunan wilayah 

pesisir dan lautan 

10 

11,12 Mampu menjelaskan 

pemanfaatan dan 

penataan pulau-pulau 

Pemanfaatan dan 

penataan pulau-

pulau kecil dan 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

2x(2x50’)  Diskusi 

 Makalah 

Sederhana 

Ketepatan menjelaskan 

pemanfaatan dan 

penataan pulau-pulau 

15 



 

 

kecil dan perairan 

sekitarnya 

perairan 

sekitarnya 

 Tugas 

(Membuat 

Paper/Makalah) 

 Presentasi Hasil kecil dan perairan 

sekitarnya 

13 Mampu menjelaskan 

kondisi fisik perairan 

pesisir dan pulau-pulau 

kecil  ditinjau dari aspek 

geomatika 

Kondisi fisik 

perairan pesisir 

dan pulau-pulau 

kecil  ditinjau dari 

aspek geomatika 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

 Quiz 

1x(2x50’)  Diskusi 

 Quiz 

Keluasan dan ketajaman 

dalam menjelaskan 

kondisi fisik perairan 

pesisir and pulau-pulau 

kecil  ditinjau dari aspek 

geomatika 

10 

14 Mampu menjelaskan 

proses transpot sedimen 

di wilayah perairan 

pesisir dan pulau-pulau 

kecil. 

Transpot sedimen 

di wilayah 

perairan pesisir 

dan pulau-pulau 

keci 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

 Tugas 

(Membuat 

Paper/Makalah) 

1x(2x50’)  Diskusi 

 Makalah 

Sederhana 

 Presentasi Hasil 

Keluasan dan 

ketajaman dalam 

menjelaskan Transpot 

sedimen di wilayah 

perairan pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

 

10 

15 Mampu 

mengidentifikasi 

pengembangan wilayah 

perairan pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

sebagai kawasan 

strategis 

Pengembangan 

wilayah perairan 

pesisir dan pulau-

pulau kecil 

sebagai kawasan 

strategis 

 Kuliah  

 Tanya Jawab 

 Tugas 

(Membuat 

Paper/Makalah) 

1x(2x50’)  Diskusi 

 Makalah 

Sederhana 

 Presentasi Hasil 

Ketepatan 

mengidentifikasi 

pengembangan wilayah 

perairan pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

sebagai kawasan 

strategis 

15 

16 Evaluasi Akhir Semester 
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