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Semester : Mata Kuliah Pilihan 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang definisi, komponen 

dan sistem  dari fotogrametri jarak dekat serta pemanfaatannya lebih 

lanjut. Metode pengambilan, jenis data dan model matematis dibahas 

dalam perkuliahan di kelas dan di laboratorium, sehingga mahasiswa 

memiliki pengalaman mengumpulkan dan  mengolah data dari prinsip 

fotogrametri jarak dekat. Dalam kuliah ini, akan disampaikan juga studi 

kasus tentang pemanfaatan data dari fotogrametri jarak dekat baik untuk 

pemetaan topografi maupun aplikasi non topografi. Selain itu dalam 

perkuliahan ini juga dibahas mengenai perkembangan teknologi baru 

dalam fotogrametri seperti structure from motion, photogrammetric 

computer vision, dan visual navigation.  

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN 

MATA KULIAH 

 

C. Keterampilan Khusus 

2. Mampu memahami konsep dasar dan perkembangan teknologi 

informasi geospasial bidang geodesi dan surveying, geodinamik 

dan lingkungan, geospasial, geomarin, serta pertanahan. 

3. Mampu menyelesaikan masalah penyediaan informasi 

geospasial da-sar 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 
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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; 

7. Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil perencanaan/ 

perancangan dalam bentuk informasi geospasial baik dasar dan 

tematik dalam format analog maupun digital berbasis ilmu dan 

teknologi geomatika terkini. 

 

D. Pengetahuan 

2. Konsep dan teori sains geodesi dan prinsip-prinsip geomatika 

yang mencakup sistem referensi geodesi, penentuan posisi, 

fotogrametri, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, 

kartografi, hidrografi, dan pertanahan yang diperlukan  dalam 

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 mampu berfikir secara kritis tentang pemanfaatan 

teknik fotogrametri jarak dekat untuk beberapa problem kehidupan 

berdasarkan pemahaman mereka tentang prinsip, proses dan 

aplikasinya. 

2. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang cara penggunaan data 

fotogrametri jarak dekat untuk bidang topografi dan non-topografi. 

3. Mahasiswa memiliki pengalaman mengerjakan satu jenis atau lebi 

produk atau proyek dengan metode fotogrametri jarak dekat  serta 

menguji dan menganalisis hasil aplikasinya 
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POKOK BAHASAN 

 

1. Pengenalan Fotogrametri Jarak Dekat;  

2. Review Fotogrametri Analitik;  

3. Distorsi Dan Kalibrasi Kamera;  

4. Penggunaan Kamera Metrik Dan Nonmetrik;  

5. Aplikasi Fotogrametri Jarak Dekat Untuk Arsitektur, Arkeologi, 

Kedokteran, Dan Industri;  

6. 3D Modeling,  

7. Multiview 3D Reconstruction;  

8. Structure From Motion Dan  

9. Photogrammetric Computer Vision 

 

PRASYARAT 

Fotogrametri Dijital  

PUSTAKA 

 

Wolf, P. R. dan Dewitt, B. A. 2004. Elements of Photogrammetry with 

Application in GIS. New Jersey: McGraw Hill 

 

 


