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RPKPS 

 

1. Nama Mata Kuliah :Analisis Sumberdaya Manusia dan  

  Sumberdaya Ekonomi 

2. Kode/Sifat  : GEL 3003/Wajib 

3. Prasyarat  :Sudah atau sedang mengambil Geografi 

Manusia, Geografi Penduduk, Geografi Ekonomi, Perencanaan Sosial, 

Kebijakan Kependudukan dan Perencanaan Kependudukan 

4.         Deskripsi Singkat :  

Matakuliah Analisis Sumberdaya Manusia dan Ekonomi mengkaji aplikasi 

dan metodologi terhadap determinan pengukuran kualitas sumberdaya manusia 

berikut isu-isu kontemporer yang melingkupi hidup manusia dan sumberdaya 

ekonomi. Matakuliah Analisis Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Ekonomi 

terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah Evaluasi Sumberdaya Manusia. 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman aplikasi dan metodologi 

terhadap determinan pengukuran kualitas sumberdaya manusia berikut isu-isu 

kontemporer yang melingkupi hidup manudia. Bagian yang kedua adalah Evaluasi 

Sumberdaya Ekonomi. Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahanam 

konsep dan definisi kualitas sumberdaya manusia berdasarkan perspektif 

keruangan, temporal, dan kompleks kewilayahan, serta dinamika manusia di 

Indonesia. Matakuliah ini membahas  Metode analisis kependudukan, 

ketenagakerjaan dan kebutuhan dasar, analisis kesehatan, analisis kemiskinan dan 

kesejahteraan, indeks pembangunan manusia, pembangunan dan pemberdayaan 

gender, Millenium Development Goals, Analisis sumberdaya alam, analisis 

sumberdaya lahan, analisis sumberdaya mineral dan pertanian, Sumberdaya 

buatan dan sektor industri, serta mengkaji transportasi dan perdagangan. Analisis 

permasalahan sumberdaya manusia dan kemiskinan serta nilai ekonomi 

sumberdaya lahan (lahan pertanian dan non pertanian) melalui pendekatan pasar 

dan non pasar dalam perspektif keruangan, temporal dan kompleks kewilayahan  

akan dibahas pada matakuliah ini. Selain itu mahasiswa yang 

mengambilmatakuliah ASDME juga dapat menganalisis nilai ekonomi 
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sumberdaya air (penggunaan domestik maupun non domestic) serta nilai ekonomi 

sumberdaya buatan (industry dan perdagangan) melalui pendekatan pasar dan non 

pasar dalam perspektif keruangan, temporal dan kompleks kewilayahan. Mata 

kuliah ASDME merupakan mata kuliah lanjutan, yang diberikan pada semester 6. 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa 

fakultas geografi prodi geografi dan ilmu lingkungan. Sebelum mengambil mata 

kuliah ini, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah Geografi Manusia dan 

Geografi Penduduk. Untuk mendukung mata kuliah ini mahasiswa dianjurkan 

untuk mengambil mata kuliah Perencanaan Kependudukn, Ketenagakerjaan, 

Pembangunana Sumberdaya manusia, Mobilitas Penduduk, perencanaan Sosial, 

dan Kebijakan Kependudukan. Disamping mengambil mata kuliah tersebut, 

dianjurkan juga mahasiswa sudah mengambil mata kuliah Statistik.  Matakuliah 

ASDME ini diharapkan dapat  memiliki materi yang menerapkan persoalan nyata, 

mengandung integrasi antardisiplin ilmu, memiliki prespektif  nasional maupun 

internasional yang berbasis keunggulan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi sehingga mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan peningkatan 

kreativitas guna menunjang kegiatan pembelajaran  pada mata kuliah yang lain 

khususnya untuk menunjang  kegiatan tugas akhir.  

5.  Tujuan Pembelajaran :  

Setelah mengikuti kuliah Evaluasi Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya 

Ekonomi mahasiswa di harapkan: 

a. Mampu menjelaskan konsep dan definisi kualitas sumberdaya manusia 

berdasarkan perspektif keruangan, temporal, dan kompleks kewilayahan, 

serta dinamika manusia di Indonesia. 

b. Mampu menganalisis kualitas sumberdaya manusia melalui indikator 

HDI, GDI, HPI, dan GEM. 

c. Mampu menganalisis dan menganalisa permasalahan sumberdaya 

manusia dan kemiskinan. 

d. Mampu menganalisis nilai ekonomi sumberdaya lahan (lahan pertanian 

dan non pertanian) melalui pendekatan pasar dan non pasar dalam 

perspektif keruangan, temporal dan kompleks kewilayahan.  
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e. Mampu menganalisis nilai ekonomi mineral (migas maupun non migas) 

melalui pendekatan pasar dan non pasar dalam perspektif keruangan, 

temporal dan kompleks kewilayahan.  

f. Mampu menganalisis nilai ekonomi sumberdaya pertanian (tanaman 

pangan dan non pangan, perkebunan, kehutan, perikanan dan 

peternakan) melalui pendekatan pasar dan non pasar dalam perspektif 

keruangan, temporal dan kompleks kewilayahan.  

g. Mampu menganalisis nilai ekonomi sumberdaya air (penggunaan 

domestik maupun non domestic) melalui pendekatan pasar dan non pasar 

dalam perspektif keruangan, temporal dan kompleks kewilayahan.  

h. Mampu menganalisis nilai ekonomi sumberdaya buatan (industry dan 

perdagangan) melalui pendekatan pasar dan non pasar dalam perspektif 

keruangan, temporal dan kompleks kewilayahan.  

 

6.  Capaian Pembelajaran: 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

B1 Mampu mengidentifikasi hubungan dengan pendekatan geografi dan isu-isu terkait 

sumber daya lingkungan 

B2 Mampu menerapkan kajian geografi dan masalah terkait sumber daya lingkungan 

menggunakan pendekatan geografiv dan teknik geospasial 

C1 Mampu merancang dan melakukan penelitian dalam geografi dan ilmu lingkungan 

menggunakan pendekatan geografis dan teknologi geospasial 

C2 Mampu memperoleh dan menginterpretasikan data geografi dan lingkungan 

D1 Mampu menunjukkan kesadaran masalah lingkungan dan sosial dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai moral dan etika serta konten lokal dalam konteks komunitas dan di 

tempat kerja 

D2 Mampu mengembangkan pembelajaran seumur hidup dan meningkatkan pengetahuan 

secara formal atau informal di tingkat global 

D3 Mampu bekerja secara profesional baik secara individu maupun dalam tim 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK 1 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi dan mengaplikasikan Sumber data SDM dan SDE, Metode 

analisis dengan monografi, kependudukan, Analisis ekonomi dan Metode analisis statistik non-paramtrik. 
- Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan  Arti dan ruang lingkup kuantitas dan kualitas 

kependudukan, Peran SDM dalam pembangunan global dan Tenaga kerja. 
CPMK 2 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi dan mampu  mengaplikasikan Konsep sehat-sakit Peran 

kesehatan dan pembangunan kesehatan, Kesehatan dan pembangunan generasi serta Kebijakan kesehatan. 
- Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan kajian parameter mortalitas dan morbiditas. 

CPMK 3 - Mahasiswa dapat menjelaskan kajian penduduk usia sekolah dan partisipasi sekolah, putus sekolah, Indeks 
pendidikan, dan Kebijakan pendidikan. 
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- Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan sumber data penduduk usia sekolah dan partisipasi 

sekolah, putus sekolah, Indeks pendidikan, dan Kebijakan pendidikan. 
CPMK 4 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, menghitung dan mengaplikasikan kajian  dan sumber data 

Kuantitas SDM, pertubuhan dan perubahan, Kualitas fisik dan kualitas non fisik, Indikator dasa warsa 

pembangunan SDM, Tenaga kerja dan produktivitas kerja. 

- Mahasiswa mampu menganalisa Angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni, Pengukuran indeks 
pendidikan,  dan Program kebijakan wajib belajar. 

CPMK 5 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan mengaplikasikan kajian Konsep 
kebutuhan dasar, Ketahanan pangan, Kerawanan pangan, Persediaan dan kebutuhan pangan, serta Masalah 

pangan. 

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisa Tipe kebutuhan dasar, Pengukuran ketahanan pangan, 
Pengukuran kerawanan pangan, Keseimbangan pangan, dan Kebijakan pangan. 

CPMK 6 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan mengaplikasikan kajian Konsep 

kemiskinan dan kesejahteraan, Tipe kemiskinan, Kemiskinan non moneter, Perkembangan penduduk miskin, 

dan Perlindungan sosial penduduk miskin. 

- Mahasiswa mampu menganalisa dan mengaplikasikan Metode pendekatan, Pengukuran kemiskinan moneter, 

Pengukuran kemiskinan non moneter, Perubahan jumlah penduduk miskin, Pemberian BLT,  raskin, 
Jamkesda, Jampersal, PKH. 

CPMK 7 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan mengaplikasikan kajian Dinamika 
pembangunan SDM, Dimensi, indikator, indeks Pengukuran IPM, dan Kebijakan IPM. 

- Mahasiswa mampu menganalisa Dasa warsa pembangunan SDM, Pemahaman dimensi, indikator, indeks 

Pengukuran angka deprivasi dan indeks Program peningkatan IPM.  

CPMK 8 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan mengaplikasikan arti dan tujuan 

pembangunan dan pemberdayan jender, Hubungan antara IPM, IPJ, dan IDJ, Pengukuran IPJ dan IDJ, 

Perempuan dan penaggulangan kemiskinan. 
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan 

jender, Ketimpangan gender dalam pembangunan, Indeks sebaran merata dan EDEP, Peran perempuan dalam 

penurunan kemiskinan. 

CPMK 9 - Mahasiswa mampu memahami, menjeleskan, mengidentifikasi, menganalisa dan mengaplikasikan Kajian 

tujuan dan sasaran SDG’S, Indikator SDG’S, Pengukuran SDG’S, Pencapaian SDG’S, dan Program 

pencapaian SDG’S. 
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa Perkembangan tujuan dan sasaran SDG’S, Pemilihan 

indikator, Pemilihan tahun dasar dan tahun sasaran serta pengukurannya, Status pencapaian SDG’S: tercapai, 

akan tercapai dan minta perbaikan khusus. 

CPMK 10 - Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis nilai ekonomi sumberdaya lahan non pertanian. 
- Mahasiswa mampu memahami, menganalisa, mengidentifikasi dan mengaplikasikan kajian Ruang lingkup 

sumberdaya non pertanian secara umum: industry, perdagangan, dan jasa. 

CPMK 11 - Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengaplikasikan kajian sumberdaya pertanian dari 
perspektif keruangan. 

- Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ruang lingkup sumberdaya pertanian sawah, tegal, 
pekarangan, Pengukuran sector ekonomi pertanian. 

CPMK 12 - Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis dan mengaplikasikan kajian nilai ekonomi 

mineral (migas). 

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa Sumberdaya Mineral (menganalisis nilai 

ekonomi migas). 

CPMK 13 - Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis dan mengaplikasikan kajian nilai ekonomi 

mineral (non migas). 
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa Sumberdaya Mineral (menganalisis nilai 

ekonomi non migas). 

CPMK 14 - Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalis, menjelaskan dan mengaplikasikan kajian nilai ekonomi 
sumberdaya pertanian (tanaman pangan dan non pangan, perkebunan, kehutan, perikanan dan peternakan).  

- Mahasiswa mampu menjelaskan, menginterpretasikan, menganalisa dan menghitung Sumberdaya pertanian 
tanaman pangan dan non pangan, peternakan dan perikanan. 

CPMK 15 - Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, mengidentifikasi, dan mengaplikasikan kajian nilai ekonomi 

sumberdaya pertanian (tanaman pangan dan non pangan, perkebunan, kehutan, perikanan dan peternakan). 

- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung Sumberdaya hutan dan perkebunan. 

CPMK 16 - Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisa, dan mengaplikasikan kajian nilai ekonomi 

(pasar dan non pasar) sumberdaya air. 

Mahasiwa mampu menganalisa dan menghitung penggunaan air untuk kebutuhan domestic, Konsep dan 
definisi ekonomi sumber air, Potensi ekonomi sumberdaya air, Potensi unggulan sumberdaya air dan 
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Penialaian sumberdaya air secara ekonomi. 

CPMK 17 - Mahasiwa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisa dan mengaplikasikan kajian nilai ekonomi 
sumberdaya air non domestic. 

- Mahasiswa mampu menganalisa dan menghitung evaluasi penggunaan air untuk kebutuhan non domestic. 

CPMK 18 - Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisa dan mengaplikasikan kajian nilai ekonomi 

sumberdaya buatan (industry). 
- Mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi perhitungan nilai ekonomi sumberdaya buatan (industry). 

CPMK 19 - Mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisa dan mengaplikasikan kajian 

nilai ekonomi buatan (transportasi dan perdagangan). 
- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa Potensi transportasi dan analisis potensi perdagangan. 

CPMK 20 - Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa dan mengaplikasikan kajian studi kelembagan untuk 
mengenali data-data sekunder. 

- Mahasiswa mampu menganalisa dan mengidentifikasi sumber data melalui studi kelembagaan (pengumpulan 

data sekunder). 
- Mahasiswa mampu mengukur  data primer secara langsung di lapangan. 

CPMK 21 - Mahasiswa mampu mempresentasi hasil pengukuran lapangan dan hasil analisa kajian sub pokok bahasan 
matakuliah blok ASDME. 

- Mahasiswa mampu menganalisa dan menginterpretasikan hasil pengukuran lapangan dan olah data 
sumberdaya manusia dan ekonomi. 

CPMK 22 Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa dan menghitung bahan kajian sumberdaya manusia dan 
sumberdaya ekonomi. 
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a Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan 

Minggu 

Ke- 
 

 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 
Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 B1, 

B2, 
B3, 

C1, 

C2, 

D1, 
D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 
hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 
lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 
daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 
(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 
Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 
lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 
dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 
konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 
pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 
formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

Metode analisis 

sumberdaya 
manusia dan 

ekonomi 

- Mahasiswa 

mampu 
memahami, 

mengidentifikas

i dan 

mengaplikasika
n Sumber data 

SDM dan SDE, 

Metode analisis 

dengan 
monografi, 

kependudukan, 

Analisis 

ekonomi dan 
Metode analisis 

statistik non-

paramtrik. 

- Mahasiswa 
mampu 

memahami dan 

menerapkan  

Arti dan ruang 
lingkup 

kuantitas dan 

kualitas 

kependudukan, 
Peran SDM 

dalam 

pembangunan 

global dan 
Tenaga kerja. 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 
Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 
Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 
kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 
Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 
Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 
ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 
 

 

Nilai Tugas 

Mandiri / 
Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 
Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 
Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 
 

Secara rinci 

penilaian 
indikator dapat 

dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel 
rencana kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 
DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 
 

7-13, 16, 20, 

27-28, 33-
40 
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

2 B1, 

B2, 

B3, 
C1, 

C2, 

D1, 

D2, 
D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 
pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 
Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 
menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 
pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 
dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 
Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 
di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 
hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 
tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

Analisis 

Kesehatan 

- Mahasiswa 

mampu 

memahami, 
mengidentifikas

i dan mampu  

mengaplikasika

n Konsep sehat-
sakit Peran 

kesehatan dan 

pembangunan 

kesehatan, 
Kesehatan dan 

pembangunan 

generasi serta 

Kebijakan 

kesehatan. 

- Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 
mengaplikasika

n kajian 

parameter 

mortalitas dan 
morbiditas. 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 
Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 
Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 
Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom
pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 
Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

 
 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 
Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis
ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 
(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian 

indikator dapat 
dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel 

rencana kegiatan 
pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 
PK: 30 

UA: 30 

 

7-13, 16, 20, 

25,  
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

3 B1, 

B2, 
B3, 

C1, 

C2, 

D1, 
D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 
hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 
lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 
daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 
(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 
Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 
lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 
dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 
konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 
pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 
formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Analisis 

pendidikan 
- Mahasiswa 

dapat 
menjelaskan 

kajian penduduk 

usia sekolah dan 

partisipasi 
sekolah, putus 

sekolah, Indeks 

pendidikan, dan 

Kebijakan 
pendidikan. 

- Mahasiswa 

dapat 
mengembangkan 

dan 

mengaplikasikan 

sumber data 
penduduk usia 

sekolah dan 

partisipasi 

sekolah, putus 
sekolah, Indeks 

pendidikan, dan 

Kebijakan 

pendidikan. 
 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 
Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 
Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 
kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 
Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 
Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 
ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 
Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 
Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 
Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 
dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 
pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 
DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

7-13, 16, 20, 

33-40 
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 
tim (D3) 

4 B1, 
B2, 

B3, 

C1, 

C2, 
D1, 

D2, 

D3 

Mampu 
mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 
sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 
masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 
dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 
geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 
data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 
lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 
konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 
mengembangkan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 
pengetahuan secara 

formal atau informal di 

Analisis 
ketenagakerjaan 

- Mahasiswa 
mampu 

memahami, 

mengidentifikasi

, menghitung 
dan 

mengaplikasikan 

kajian  dan 

sumber data 
Kuantitas SDM, 

pertubuhan dan 

perubahan, 

Kualitas fisik 

dan kualitas non 

fisik, Indikator 

dasa warsa 
pembangunan 

SDM, Tenaga 

kerja dan 

produktivitas 
kerja. 

- Mahasiswa 

mampu 

menganalisa 
Angka 

partisipasi 

sekolah dan 

angka partisipasi 

murni, 

Pengukuran 

indeks 

pendidikan,  dan 
Program 

kebijakan wajib 

belajar 
 

 

 Bentuk: 

Pengantar 
Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 
Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 
Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 
Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 
Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 
1x(2x50”) 

Nilai Tugas 
Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 
(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 
Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 
penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 
kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 
TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 
 

7-13, 16, 20, 
27-28, 33-

40 
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 
individu maupun dalam 

tim (D3) 

5 B1, 

B2, 

B3, 

C1, 
C2, 

D1, 

D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 
dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 
kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 
pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 
dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 
menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 
kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 
moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 
Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 
meningkatkan 

pengetahuan secara 

Analisis 

kebutuhan  dasar 

- Mahasiswa 

mampu 

memahami, 

mengidentifikasi, 
menganalisa dan 

mengaplikasikan 

kajian Konsep 

kebutuhan dasar, 
Ketahanan 

pangan, 

Kerawanan 

pangan, 

Persediaan dan 

kebutuhan 

pangan, serta 

Masalah pangan. 
- Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 

dan menganalisa 
Tipe kebutuhan 

dasar, 

Pengukuran 

ketahanan 
pangan, 

Pengukuran 

kerawanan 

pangan, 
Keseimbangan 

pangan, dan 

Kebijakan 

pangan. 
 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 
Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  
 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 
kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    
 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 
dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 
Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 
(DP), 

Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

Secara rinci 

penilaian indikator 
dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 
pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 
UA: 30 

 

7-13, 16, 20, 

33-40 
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 
profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

6 B1, 

B2, 

B3, 
C1, 

C2, 

D1, 

D2, 
D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 
pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 
Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 
menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 
pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 
dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 
Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 
di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 
hidup dan 

meningkatkan 

Analisis 

kemiskinan dan 

kesejahteraan 

- Mahasiswa 

mampu 

memahami, 
mengidentifikasi, 

menganalisa dan 

mengaplikasikan 

kajian Konsep 
kemiskinan dan 

kesejahteraan, 

Tipe kemiskinan, 

Kemiskinan non 

moneter, 

Perkembangan 

penduduk miskin, 

dan Perlindungan 
sosial penduduk 

miskin. 

- Mahasiswa 

mampu 
menganalisa dan 

mengaplikasikan 

Metode 

pendekatan, 
Pengukuran 

kemiskinan 

moneter, 

Pengukuran 
kemiskinan non 

moneter, 

Perubahan 

jumlah penduduk 
miskin 

Pemberian BLT,  

raskin, Jamkesda, 

Jampersal, PKH. 
 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 
Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 
Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 
Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom
pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 
Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 
Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis
ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 
keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 
mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 
PK: 30 

UA: 30 

 

7-13, 16, 20, 

27-28, 33-

40 



15 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 
Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

7 B1, 

B2, 
B3, 

C1, 

C2, 

D1, 
D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 
hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 
lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 
daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 
(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 
Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 
lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 
dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 
konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 
pembelajaran seumur 

hidup dan 

Analisis 

pembangunan 
manusia 

- Mahasiswa 

mampu 
memahami, 

mengidentifikasi, 

menganalisa dan 

mengaplikasikan 
kajian Dinamika 

pembangunan 

SDM, Dimensi, 

indikator, indeks 

Pengukuran 

IPM, dan 

Kebijakan IPM. 

- Mahasiswa 
mampu 

menganalisa 

Dasa warsa 

pembangunan 
SDM, 

Pemahaman 

dimensi, 

indikator, indeks 
Pengukuran 

angka deprivasi 

dan indeks 

Program 
peningkatan 

IPM.  

 

 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 
Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 
Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 
kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 
Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 
Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 
ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 
Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 
Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 
 

Secara rinci 

penilaian indikator 
dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 
pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 
DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

7-13, 16, 20, 

27-28, 33-
40 
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 
tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 
tim (D3) 

8 B1, 
B2, 

B3, 

C1, 

C2, 
D1, 

D2, 

D3 

Mampu 
mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 
sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 
masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 
dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 
geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 
data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 
lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 
konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 
mengembangkan 

pembelajaran seumur 

Analisis 
pembangunan 

gender 

- Mahasiswa 
mampu 

memahami, 

mengidentifikasi, 

menganalisa dan 
mengaplikasikan 

arti dan tujuan 

pembangunan 

dan 

pemberdayan 

jender, 

Hubungan antara 

IPM, IPJ, dan 
IDJ, Pengukuran 

IPJ dan IDJ, 

Perempuan dan 

penaggulangan 
kemiskinan. 

- Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi 
dan menjelaskan 

tujuan dan 

sasaran 

pembangunan 
serta 

pemberdayaan 

jender, 

Ketimpangan 
gender dalam 

pembangunan, 

Indeks sebaran 

merata dan 
EDEP, Peran 

perempuan 

 Bentuk: 

Pengantar 
Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 
Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 
Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 
Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 
Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 
1x(2x50”) 

Nilai Tugas 
Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 
(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 
 

 

Secara rinci 
penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 
kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 
TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 
 

7-13, 16, 20, 
27-28, 33-

40 
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 
formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 
individu maupun dalam 

tim (D3) 

dalam penurunan 

kemiskinan. 

 

9 B1, 

B2, 

B3, 

C1, 
C2, 

D1, 

D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 
dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 
kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 
pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 
dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 
menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 
kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 
moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 
Mampu 

mengembangkan 

Pencapaian 

MGDs 

- Mahasiswa 

mampu 

memahami, 

menjeleskan, 
mengidentifikasi

, menganalisa 

dan 

mengaplikasika

n Kajian tujuan 

dan sasaran 

SDG’S, 

Indikator 
SDG’S, 

Pengukuran 

SDG’S, 

Pencapaian 
SDG’S 2005 

dan 2010 serta 

perkiraan 2015, 

dan Program 
pencapaian 

SDG’S. 

- Mahasiswa 

mampu 
menjelaskan dan 

menganalisa 

Perkembangan 

tujuan dan 
sasaran SDG’S, 

Pemilihan 

indikator, 

Pemilihan tahun 
dasar dan tahun 

sasaran serta 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 
Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  
 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 
kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    
 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 
dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 
Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 
Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 
bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 
UA: 30 

 

7-13, 16, 20, 

27-28, 33-

40 



18 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 
pengetahuan secara 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 
profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

pengukurannya, 

Status 

pencapaian 
SDG’S: 

tercapai, akan 

tercapai dan 

minta perbaikan 
khusus. 

 

10 B1, 

B2, 

B3, 
C1, 

C2, 

D1, 

D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 
pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 
Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 
menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 
pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 
dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 
Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 
di tempat kerja (D1), 

Mampu 

Sumber daya 

lahan : non 

pertanian 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 
menganalisis 

nilai ekonomi 

sumberdaya 

lahan non 

pertanian. 

- Mahasiswa 

mampu 

memahami, 
menganalisa, 

mengidentifikasi 

dan 

mengaplikasikan 
kajian Ruang 

lingkup 

sumberdaya non 

pertanian secara 
umum: industry, 

perdagangan, 

jasa. 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 
Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 
Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 
Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom
pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 
Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 
Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 
(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 
keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 
PK: 30 

UA: 30 

 

1-6, 14-15, 

17-19, 21-

23. 25-32 



19 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 
meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 
Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

11 B1, 

B2, 
B3, 

C1, 

C2, 

D1, 

D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 
hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 
lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 
daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 
(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 
Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 
lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 
dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 
konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Sumber daya 

lahan : pertanian 

- Mahasiswa 

mampu 
mengidentifikasi, 

menganalisis dan 

mengaplikasikan 

kajian 

sumberdaya 

pertanian dari 

perspektif 

keruangan. 
- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 

mengidentifikasi 
ruang lingkup 

sumberdaya 

pertanian sawah, 

tegal, 
pekarangan 

Pengukuran 

sector ekonomi 

pertanian. 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 
Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 
Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 
kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 
Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 
Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 
Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 
Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 
 

Secara rinci 

penilaian indikator 
dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 
DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

1-6, 14-15, 

17-19, 21-
23, 25-32 



20 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 
hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 
tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 
tim (D3) 

12 B1, 
B2, 

B3, 

C1, 

C2, 

D1, 

D2, 

D3 

Mampu 
mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 
sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 
masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 
dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 
geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 
data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 
lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 
konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

Sumberdaya 
mineral: migas 

- Mahasiswa 
mampu 

menjelaskan, 

mengidentifikasi, 

menganalisis dan 

mengaplikasikan 

kajian nilai 

ekonomi mineral 

(migas). 
- Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

mengukur dan 
menganalisa 

Sumberdaya 

Mineral 

(menganalisis 
nilai ekonomi 

migas). 

 

 Bentuk: 

Pengantar 
Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 
Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 
Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 
Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 
1x(2x50”) 

Nilai Tugas 
Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 
Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 
 

 

Secara rinci 
penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 
TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

1-6, 14-15, 
17-19, 21-

23, 25-32 



21 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 
pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 
formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 
individu maupun dalam 

tim (D3) 

13 B1, 

B2, 

B3, 

C1, 

C2, 

D1, 

D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 
dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 
kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 
pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 
dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 
menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 
kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 
moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

Sumberdaya 

mineral: non 

migas 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan, 

mengidentifikasi, 

menganalisis dan 

mengaplikasikan 

kajian nilai 

ekonomi mineral 
(non migas). 

- Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 
mengukur dan 

menganalisa 

Sumberdaya 

Mineral 
(menganalisis 

nilai ekonomi 

non migas). 

 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 
Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  
 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 
kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    
 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 
(DP), 

Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 
Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

1-6, 14-15, 

17-19, 21-

23, 25-32 



22 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 
mengembangkan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 
pengetahuan secara 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 
profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

14 B1, 

B2, 

B3, 

C1, 

C2, 

D1, 

D2, 
D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 
pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 
Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 
menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 
pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 
dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 
Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

Sumberdaya 

pertanian: 

perkebunan, 

kehutanan 

- Mahasiswa 

mampu 

mengidentifikasi, 

menganalis, 

menjelaskan dan 

mengaplikasikan 

kajian nilai 
ekonomi 

sumberdaya 

pertanian 

(tanaman pangan 
dan non pangan, 

perkebunan, 

kehutan, 

perikanan dan 
peternakan).  

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan, 
menginterpretasi

kan, menganalisa 

dan menghitung 

Sumberdaya 
pertanian 

tanaman pangan 

dan non pangan, 

peternakan dan 
perikanan. 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 
Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 
Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 
Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom
pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis
ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 
(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 
mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

1-6, 14-15, 

17-19, 21-

23, 25-32 
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Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 
Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 
meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 
Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

15 B1, 

B2, 

B3, 

C1, 

C2, 

D1, 
D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 
hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 
lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 
daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 
(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 
Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 
lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 
dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

Sumberdaya 

pertanian: 

tanaman pangan, 

non pangan 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan, 

menganalisa, 

mengidentifikasi, 

dan 
mengaplikasikan 

kajian nilai 

ekonomi 

sumberdaya 
pertanian 

(tanaman pangan 

dan non pangan, 

perkebunan, 
kehutan, 

perikanan dan 

peternakan). 

- Mahasiswa 
mampu 

menjelaskan dan 

menghitung 

Sumberdaya 
hutan dan 

perkebunan. 

 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 
Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 
Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 
kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 
Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 
ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 
Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 
Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 
 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 
pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

1-6, 14-15, 

17-19, 21-

23, 25-32 



24 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 
di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 
hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 
tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 
tim (D3) 

16 B1, 

B2, 

B3, 

C1, 

C2, 
D1, 

D2, 

D3 

Mampu 
mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 
sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 
masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 
dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 
geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 
data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 
lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

Sumberdaya air: 

domestic 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan, 

mengidentifikasi, 

menganalisa, dan 
mengaplikasikan 

kajian nilai 

ekonomi (pasar 

dan non pasar) 
sumberdaya air. 

- Mahasiwa 

mampu 

menganalisa dan 
menghitung 

penggunaan air 

untuk kebutuhan 

domestic, 
Konsep dan 

definisi ekonomi 

sumber air, 

Potensi ekonomi 
sumberdaya air, 

Potensi unggulan 

sumberdaya air 

dan Penialaian 
sumberdaya air 

secara ekonomi. 

 Bentuk: 

Pengantar 
Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 
Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 
Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 
Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 
(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 
Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 
 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 
kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 
 

1-6, 14-15, 

17-19, 21-

23, 25-32 



25 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 
konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 
pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 
formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 
individu maupun dalam 

tim (D3) 

17 B1, 

B2, 

B3, 

C1, 
C2, 

D1, 

D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 

pendekatan geografi 
dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 
kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 

menggunakan 
pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 
dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 

dan 
menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 
kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

Sumberdaya air: 

non domestic 

- Mahasiwa 

mampu 

menjelaskan, 

mengidentifikasi, 
menganalisa dan 

mengaplikasikan 

kajian nilai 

ekonomi 
sumberdaya air 

non domestic. 

- Mahasiswa 

mampu 
menganalisa dan 

menghitung 

evaluasi 

penggunaan air 
untuk kebutuhan 

non domestic. 

 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 
Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  
 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 
kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    
 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 
dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 
Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 
(DP), 

Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 
Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 
bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 
UA: 30 

 

1-6, 14-15, 

17-19, 21-

23, 25-32 



26 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 
konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 
mengembangkan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 
pengetahuan secara 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 
profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

18 B1, 

B2, 

B3, 
C1, 

C2, 

D1, 

D2, 
D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 
pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 
Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 
menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 
pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 
dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 
Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

Sumberdaya 

industri 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan, 
mengidentifikasi, 

menganalisa dan 

mengaplikasikan 

kajian nilai 
ekonomi 

sumberdaya 

buatan 

(industry). 
- Mahasiswa 

mampu 

menganalisa dan 

mengevaluasi 
perhitungan nilai 

ekonomi 

sumberdaya 

buatan 
(industry). 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 

Pengalaman, 
Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 
Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 
Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom
pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 
Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 
Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis
ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 
(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 
keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 
mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 
PK: 30 

UA: 30 

 

13, 33, 36, 

41 



27 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 
moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 
Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 

hidup dan 
meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 

tingkat global (D2), 
Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

19 B1, 

B2, 
B3, 

C1, 

C2, 

D1, 
D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 
hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 
lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 
daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 
(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 
Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 
lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

Sumberdaya 

perdagangan 

- Mahasiswa 

mampu 
memahami, 

mengidentifikasi, 

menjelaskan, 

menganalisa dan 
mengaplikasikan 

kajian nilai 

ekonomi buatan 

(transportasi dan 
perdagangan). 

- Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan dan 
menganalisa 

Potensi 

transportasi dan 

analisis potensi 
perdagangan. 

 

 Bentuk: 

Pengantar 

Kuliah, Diskusi 
Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 

Konklusi 
Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 
kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 

Laporan Tugas 
Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 
Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 
ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 
Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 
Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 
Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 
 

Secara rinci 

penilaian indikator 
dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 
pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 
DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

13, 33, 36, 

41 



28 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 
di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 
hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 
tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 
tim (D3) 

20 C1.C2 Mampu menggunakan 
pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 
dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2) 

Studi Lapangan - Mahasiswa 
mampu 

menjelaskan, 

menganalisa dan 

mengaplikasikan 
kajian studi 

kelembagan 

untuk mengenali 

data-data 
sekunder. 

- Mahasiswa 

mampu 

menganalisa dan 
mengidentifikasi 

sumber data 

melalui studi 

kelembagaan 
(pengumpulan 

data sekunder). 

- Mahasiswa 

mampu 
mengukur  data 

primer secara 

 Bentuk: 

Pengantar 
Lapangan, 

Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 
Pembahasan, 

Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  
 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 
kelompok, 

Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    
 

Power point, 
Komputer, 

Viewer, 

Powerpoint 

dan Buku 
Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 
1x(2x50”) 

Nilai Tugas 
Mandiri / 

Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 
(TK), 

Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 
Presentasi 

Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 
 

 

Secara rinci 
penilaian indikator 

dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 
kegiatan 

pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 
TK: 15 

DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 
 

1-41 



29 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

langsung di 

lapangan. 

21 B1, 

B2, 

B3, 
C1, 

C2, 

D1, 

D2, 
D3 

Mampu 

mengidentifikasi 

hubungan dengan 
pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 

lingkungan (B1), 
Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 

daya lingkungan 
menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 

(B2), menggunakan 
pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 

Mampu memperoleh 
dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 

lingkungan (C2), 
Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 

dan berperilaku sesuai 
dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 

konteks komunitas dan 
di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 

pembelajaran seumur 
hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 

formal atau informal di 
tingkat global (D2), 

Mampu bekerja secara 

Presentasi 

Kelompok 

- Mahasiswa 

mampu 

mempresentasi 
hasil pengukuran 

lapangan dan 

hasil analisa 

kajian sub pokok 
bahasan 

matakuliah blok 

ASDME. 

- Mahasiswa 
mampu 

menganalisa dan 

menginterpretasi

kan hasil 

pengukuran 

lapangan dan 

olah data 

sumberdaya 
manusia dan 

ekonomi. 

 Bentuk: 

Powerpoint 

Tugas 

Presentasi, 
Diskusi 

Pengalaman, 

Proses 

Pembahasan, 
Konklusi 

Bahasan, dan 

Aplikasi Data  

 

 Metode: 

Diskusi 

kelompok, 

Presentasi tugas 

kelompok, 
Laporan Tugas 

Individu/Kelom

pok    

 

Power point, 

Komputer, 

Viewer, 
Powerpoint 

dan Buku 

Bahan Ajar 

ASDME 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 

Quiz (TM), 
Tugas 

Kelompok 

(TK), 

Diskusi/Partis
ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 

Kelompok 
(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 

dapat dilihat di 
keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 

pembelajaran 
mingguan 

TM: 15 

TK: 15 

DP: 10 
PK: 30 

UA: 30 

 

1-41 



30 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 

tim (D3) 

22 B1, 

B2, 
B3, 

C1, 

C2, 

D1, 
D2, 

D3 

Mampu 

mengidentifikasi 
hubungan dengan 

pendekatan geografi 

dan isu-isu terkait 

sumber daya 
lingkungan (B1), 

Mampu menerapkan 

kajian geografi dan 

masalah terkait sumber 
daya lingkungan 

menggunakan 

pendekatan geografiv 

dan teknik geospasial 
(B2), menggunakan 

pendekatan geografis 

dan teknologi 

geospasial (C1), 
Mampu memperoleh 

dan 

menginterpretasikan 

data geografi dan 
lingkungan (C2), 

Mampu menunjukkan 

kesadaran masalah 

lingkungan dan sosial 
dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai 

moral dan etika serta 

konten lokal dalam 
konteks komunitas dan 

di tempat kerja (D1), 

Mampu 

mengembangkan 
pembelajaran seumur 

hidup dan 

meningkatkan 

pengetahuan secara 
formal atau informal di 

tingkat global (D2), 

Ujian Akhir - Mahasiswa 

mampu 
menjelaskan, 

menganalisa dan 

menghitung 

bahan kajian 
sumberdaya 

manusia dan 

sumberdaya 

ekonomi. 

 Bentuk: Lembar 

Ujian Tertulis 

Pokok Bahasan 
Matakuliah  

 

 Metode: Ujian 

Tertulis (Closed 

Book)    
 

Questionsheet 

Ujian Akhir 
Blok 

TM: 

1x(2x50”) 

Nilai Tugas 

Mandiri / 
Quiz (TM), 

Tugas 

Kelompok 

(TK), 
Diskusi/Partis

ipasi di Kelas 

(DP), 

Presentasi 
Kelompok 

(PK), Ujian 

Akhir (UA) 

 

 

Secara rinci 

penilaian indikator 
dapat dilihat di 

keterangan di 

bawah tabel rencana 

kegiatan 
pembelajaran 

mingguan 

TM: 15 

TK: 15 
DP: 10 

PK: 30 

UA: 30 

 

1-41 



31 

 

Minggu 

Ke- 

 
 

CPL CPMK Pokok Bahasan 

 

Sub-Pokok CPMK Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Media Ajar Estimasi 

Waktu 

Metode Penilaian Pustaka 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Mampu bekerja secara 

profesional baik secara 

individu maupun dalam 
tim (D3) 

 



 i 

 

 Format Penilaian Tugas Individu 

1. Nilai < 50% jika jawaban belum tepat sesuai dengan pertanyaan 

2. Nilai 51-64 % apabila jawaban belum tepat sesuai dengan pertanyaan tetapi sesuai 

dengan konsep dasar jawaban 

3. Nilai 65-79  % apabila jawaban tepat dan mampu menjelaskan pertanyaan meskipun 

belum sepenuhnya tepat 

4. Nilai 80-100 % apabila jawaban tepat dan logis sesuai dengan pertanyaan 

  

 Format Penilaian Tugas Kelompok 

1. Nilai < 50% jika jawaban belum tepat sesuai dengan pertanyaan 

2. Nilai 65 % apabila jawaban belum tepat sesuai dengan pertanyaan tetapi sesuai 

dengan konsep dasar jawaban 

3. Nilai 80  % apabila jawaban tepat dan mampu menjelaskan pertanyaan meskipun 

belum sepenuhnya tepat 

4. Nilai 100 % apabila jawaban tepat dan logis sesuai dengan pertanyaan 

 

Format Penilaian Laporan 

No. Komponen Penilian Proporsi 

1. Tugas Mandiri/Quiz 15 

2. Tugas Kelompok 15 

3. Partisipasi di Kelas/Diskusi 10 

4. Pressentasi Kelompok 30 

5. Ujian Akhir 30 

  Range Nilai = 0 – 100 

 

Sistem penilaian merupakan gabungan dari beberapa aktivitas berikut  ini : Tugas 

mandiri/quiz (15%), tugas kelompok (15%), partisipasi di kelas/diskusi (10%), presentasi kelompok 

(30%) dan ujian akhir (30%). 

 

Tabel 1. Kriteria Nilai dan Artinya 

Nilai (Angka) Nilai (Huruf) Grade (Angka) Kategori 

≥ 80.00 A 4 Sangat Bagus 

77.5 – 79.9 A- 3.75 Sangat Bagus 

75.00 – 77.49 A/B 3.50 Sangat Bagus 

72.50 – 74.99 B+ 3.25 Bagus 

70.00 – 72.49 B 3.00 Bagus 

67.50 – 69.99 B- 2.75 Bagus 

65.00 – 67.49 B/C 2.50 Cukup 



 ii 

62.50 – 64.99 C+ 2.25 Cukup 

60.00 – 62.49 C 2.00 Cukup 

57.00 – 59.99 C- 1.75 Cukup 

55.00 – 57.49 D 1.00 Buruk 

≤ 54.99 E 0 Sangat Buruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


