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5 Mampu memahami analisis pada instrumen survei hidrografi yaitu multibeam echosounder

6 Memiliki kemampuan dalam menjelaskan akusisi data secara vertikal dan horizontal dalam survei hidrografi 

7 Mampu memahami konsep dasar akusisi data menggunakan Bathy Lidar dalam survei hidrografi

8

1 Konsep dan lingkup survei hidrografi 

2 Ulasan mengenai singlebeam echosounder dan prosedur penggunaannya

3 Resolusi sudut dan resolusi jarak pada multibeam echosounder

4 Macam-maccam pergerakan kapal diatas permukaan laut

5 Pengertian, prinsip kerja dan analisis pada multibeam echosounder

6 Konsep dasar akuisisi data secara horizontal dan vertikal

7 Prinsip kerja bathy lidar dan prinsip kerjanya

8 Pembuatan desain survei hidrografi
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SILABUS MATA KULIAH

Utama

PRASYARAT

Survei hidrografi

BAHAN PUSTAKA

BAHAN KAJIAN

Memiliki pengetahuan tentang pengertian survei hidrografi secara umum dan pengaplikasiannya

Mampu menjelaskan instrumen pengambilan data disurvei hidrografi menggunakan singlebeam echosounderdan prosedur penggunaannya

Mampu membuat desain survei hidrografi disuatu wilayah

Mampu membedakan antara resolusi sudut (angular resolution) dan resolusi jarak (range resolution) yang ada di multibeam echosounder

Mampu mengetahui kerangka referensi dan orientasi kapal pada saat survei hidrografi ataupun saat pengolahan 

data hasil survei

MATA KULIAH

Penginderaan Dasar Laut merupakan mata kuliah wajib bidang hidrografi yang bertujuan untuk memberikan kelanjutan 

mengenai survei hidrografi yang telah diambil disemester sebelumnya. Pada mata kuliah ini mahasiswa akan 

mempelajari tentang pemetaan bawah laut yang meliputi survei hidrografi dan instrumen yang digunakan dalam 

pelaksanaan survei hidrografi. pelaksanaan survei hidrografi yang dimaksud dengan menggunakan berbagai metode, 

baik sonar, Lidar maupun satelit altimetri dan pembuatan desain survei yang baik. Macam-macam penentuan posisi 

baik secara horizontal dan vertikal dalam survei hidrografi juga akan dijelaskan dimata kuliah ini. Dalam kuliah ini 

akan dijelaskan resolusi yang dihasilkan dari salah satu instrumen survei hidrografi yaitu multibeam echosonder, 

resolusi yang dihasilkan terdiri dari dua, yaitu resolusi sudut (angular resolution) dan resolusi jarak (range resolution). 

dari mata kuliah ini juga akan dijelaskan mengenai pergerakan kapal yang terjadi diatas laut, seperti pitch, roll dan 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

DESKRIPSI MATA KULIAH

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan keteknikan di bidang geodesi, surveying, hidrografi, 

penginderaan jauh, fotogrametri, sistem informasi geografis, dan kadaster untuk mendapatkan pemahaman 

menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan.

Mampu merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi proses kegiatan survei dan pemetaan dengan 

menggunakan teknologi terbaru di bidang geodesi, surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, dan 

kadaster.

Mampu merancang kegiatan survei dan pemetaan dengan menggunakan teknologi terkini dalam bidang geodesi, 

surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, dan kadaster.
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