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KATA PENGANTAR 
 
 

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan berpengaruh pada seluruh kegiatan 
pendidikan. Sebagai perangkat rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, isi, dan juga bahan 
pengajaran, serta cara yang digunakan, merupakan pedoman di dalam suatu penyelenggaraan 
kegiatan dalam pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.  

Penyusunan kurikulum Pogram Studi Teknologi Geologi sesuai dengan yang diamanatkan 
pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 
Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT. Selain itu 

penyusunan kurikulum juga berpedoman pada  sejumlah aturan dan ketentuan yang berlaku di 
lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung. Kurikulum ini untuk panduan 
bagi setiap dosen dan mahasiswa Program Diploma Tiga pada Program Studi Teknologi Geologi, 
PEP Bandung. 

 Dalam buku kurikulum ini memuat profil program studi, kurikulum yang mencakup standar 
kompetensi dan capaian pembelajaran, mengatur rencana pencapaian pembelajaran lulusan, 
bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan program studi. Penyusunan kompetensi lulusan Program Studi Teknologi 
Geologi mengacu pada rumusan kriteria yang ditetapkan oleh KKNI dan SNPT. Proses penyusunan 

kurikulum melibatkan sejumlah pihak seperti ASPRODITEGI, perwakilan perguruan tinggi lain, praktisi 

dari instansi pemerintah, serta perwakilan dari industri.  
Dengan selesainya buku kurikulum ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota 

tim dan berbagai pihak atas bantuannya. Semoga buku kurikulum ini bermanfaat bagi pencapaian 
mutu Program Studi Teknologi Geologi, PEP Bandung.  
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Ketua Program Studi Teknologi Geologi, 
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PROGRAM STUDI TEKNOLOGI GEOLOGI 

 

A. IDENTITAS 

 

1. Nama Program Studi, Jenjang : Teknologi Geologi, D3 

2. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 623  

3. Kabupaten/Kota : Bandung 

4. Kode Pos : 40211 

5. Nomor Telepon : 022-6076756 
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7. Alamat E-mail : pepbandung.ac.id 

: pepbandung.esdm.go.id 

: info.pepbandung@esdm.go.id 
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10. Tahun dan SK Pendirian : 26 Juli 2019 - Kepmenristekdikti No. 

  648/KPT/I/2019  

  

B. PIMPINAN PRODI 

 

1. Nama : Ir. Sabtanto Joko Suprapto, M.T 

2. Jabatan : Ketua Program Studi Teknologi Geologi 

3. No. SK Penugasan : Keputusan Direktur Politeknik Energi dan 

  Pertambangan Bandung Nomor:  

  9.K/DL.10/BPB/2021 
4. Tanggal Mulai Penugasan : 1 Maret 2021 

5. Tanggal Selesai Penugasan : 28 Februari 2025  

6. Nomor Kontak : 081320405698 

  sabtanto.js@esdm.go.id 

 

C. RASIONAL 

Potensi Indonesia yang besar akan sumber daya mineral dan batubara, keberadaan ilmu 

Geologi menjadi sangat istimewa karena perannya dalam bidang pertambangan pada 

tahapan ekpslorasi. Prodi Teknologi Geologi, PEP Bandung mempunyai lingkup utama 

mempelajari eksplorasi mineral dan batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan 

geoinformatika. Sebagai politeknik di bawah KESDM berkedudukan di Bandung 

mempunyai banyak kemudahan dalam hal peluang ikut serta memanfaatkan fasilitas dan 

para ahli yang dimiliki KESDM, untuk mendukung proses pembelajaran. Sehingga capaian 

pembelajaran lulusan dapat lebih mudah diraih.  

Geologi mempunyai lingkup ilmu yang sangat luas, oleh karena itu Prodi Teknologi Geologi 
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dengan mengkhususkan pada bidang mineral dan batubara, akan menghasilkan lulusan 

yang mempunyai bekal ilmu terapan sesuai dengan kebutuhan industri pertambangan.  

Selain itu, pada tahapan operasi produksi tambang memerlukan teknisi geoteknik, 

hidrogeologi, dan geoinformatika, oleh karena itu lulusan Prodi Teknologi Geologi juga 

mampu berperan serta sebagai ahli madya geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika 

pada operasi produksi tambang mineral dan batubara. Selain itu kompetensi di bidang 

geoteknik dan hidrogeologi diperlukan juga pada pembangunan di bidang infrastruktur. 

 

D. PROFIL PROGRAM STUDI 

Program Studi Teknologi Geologi Program Diploma Tiga, merupakan salah satu dari tiga 

Program Studi pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung resmi berdiri 

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

648/KPT/I/2019, tentang Izin Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Pendirian Politeknik 

Energi dan Pertambangan Bandung, di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang 

diselenggarakan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya 

berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai 

lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diatur 

tentang organisasi dan tata kelolanya. Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung 

diatur berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 

2020.  

Prodi Teknologi Geologi selain mempunyai irisan ruang lingkup kurikulum dengan Program 

Studi Teknologi Pertambangan dan Program Studi Teknologi Metalurgi, mempunyai 

kesatuan obyek yaitu mineral dan batubara. Seiring dengan berjalannya proses kegiatan 

pembelajaran, dilakukan penyempurnaan muatan kurikulum yang melibatkan narasumber 

antara lain dari industri pertambangan, dosen perguruan tinggi terutama sesama pendidikan 

vokasi, Asosiasi Prodi Teknik Geologi Indonesia, dan dari Badan Geologi. Jejaring awal Prodi 

Teknologi Geologi telah menghasilkan kelengkapan koleksi peraga praktikum, khususnya 

mineral dan batubara untuk  laboratorium Prodi Teknologi Geologi yang diperoleh dari 

industri pertambangan, institusi di bawah KESDM di Bandung, perorangan, serta dari lokasi 

lapangan penelitian para dosen. Dosen tetap berasal dari institusi di bawah KESDM yang 

telah berpengalaman sebagai praktisi, serta dari Industri.  Sedangkan dosen tamu berasal 

dari institusi lain di bawah KESDM dan dari industri. 

 

E. VISI DAN MISI 

1. VISI MISI POLITEKNIK 

a. VISI PEP BANDUNG 

Visi Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung adalah menjadi 

“Politeknik Terbaik di Indonesia dan Mampu Bersaing Secara Internasional.” 

b. MISI PEP BANDUNG 

Misi Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung meliputi : 

1) menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi dengan kurikulum, 

metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta Dosen yang kompeten 

dalam bidangnya untuk setiap program studi; 

2) menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja, terampil, professional, 

berkarakter yang baik, dan bermartabat serta mampu bersaing di pasar global 

di bidang energi dan pertambangan; 
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3) berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang energi dan pertambangan yang berwawasan lingkungan; 

4) berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat; dan 

5) menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik 

 

2. VISI MISI PROGRAM STUDI 

a. VISI PROGRAM STUDI 

Menjadi program studi yang unggul dan inovatif di bidang eksplorasi mineral dan 

batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika yang berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi terapan 

b. MISI PROGRAM STUDI 

Misi Program Studi Teknologi Geologi, Politeknik Energi dan Pertambangan 

Bandung adalah: 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teknologi geologi dalam bidang 

eksplorasi mineral dan batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan 

geoinformatika yang berbasis teknologi terapan, melalui jenjang Diploma Tiga 

Teknologi Geologi yang unggul dan bermartabat. 

2) Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan penguasaan dasar dan 

langkah dalam pengajaran dan pengembangan di bidang eksplorasi mineral 

dan batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika. 

3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan dengan mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang geologi terapan. 

4) Menjalin jejaring dan kerjasama dengan stakeholder dan perguruan tinggi lain 

untuk menunjang pendidikan dan pembelajaran di PEP Bandung. 

5) Meningkatkan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten serta sarana 

dan prasarana perkuliahan, laboratorium, dan praktek lapangan memadai. 

6) Turut serta dalam pengembangan sains dan inovasi teknologi terapan bidang 

eksplorasi mineral dan batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan 

geoinformatika. 

 

F. TUJUAN 

Tujuan Program Studi Teknologi Geologi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan tenaga ahli madya terapan dalam bidang eksplorasi mineral dan 

batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika melalui jenjang D-III 

Teknologi Geologi yang unggul dan bermartabat. 

2. Menjadi program studi yang terdepan dengan penelitian-penelitian yang mengikuti 

perkembangan teknologi bidang mineral dan batubara. 

3. Menjadi program studi yang ikut serta dalam pengabdian masyarakat dengan dengan 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang eksplorasi mineral 

dan batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika. 

4. Menjadi program studi yang terakreditasi sangat baik serta terjalin jejaring dengan 

stakeholder dan perguruan tinggi lain. 

5. Menjadi program studi berkualitas didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan yang 

kompeten serta sarana dan prasarana perkuliahan, laboratorium, dan praktik lapangan 

memadai. 

6. Menjadi pusat pengembangan sains dan inovasi teknologi geologi terapan bidang 

eksplorasi mineral dan batubara, serta geoteknik, hidrogeologi, dan geoinformatika. 
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7. Menghasilkan lulusan yang: 

a. menguasai basis ilmu eksplorasi mineral dan batubara, serta geoteknik, 

hidrogeologi, dan geoinformatika  secara umum dan mendalam, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah. 

b. Mampu mengaplikasikan keahlian eksplorasi serta memanfaatkan IPTEK eksplorasi 

mineral dan batubara dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi 

terhadap situasi yang dihadapi. 

c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, 

dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 

mandiri dan kelompok. 

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi. 

 

G. PROFIL LULUSAN 

Profil lulusan Program Studi Teknologi Geologi sesuai dengan tingkatan kompetensi yang 

tercantum dalam KKNI, yakni Level 5. Mengingat Program Studi Teknologi Geologi berada 

di bawah KESDM, dalam mengemban penyiapan sumber daya manusia, kompetensi 

lulusan yang dihasilkan ditujukan untuk menunjang sektor ESDM, khususnya sub sektor 

mineral dan batubara, serta mengingat bahwa dari seluruh anggota Asosiasi Prodi Teknik 

Geologi Indonesia (ASPRODITEGI), Prodi Teknologi Geologi, PEP Bandung merupakan 

satu-satunya Program Studi Diploma Tiga yang mengkhususkan untuk menunjang sub 

sektor mineral dan batubara, profil lulusannya disesuaikan dengan keunikan program studi 

tersebut. Profil lulusan dan kompetensi lulusan Program Studi Teknologi Geologi 

sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Profil Lulusan  Kompetensi Lulusan 

Teknisi Eksplorasi 

Mineral Logam 

Mampu melakukan eksplorasi geokimia endapan sungai dan 

tanah, melakukan identifikasi anomali geofisika, melakukan 

pemetaan alterasi dan mineralisasi, menentukan jenis 

parameter analisis dan metode analisis sampel, serta estimasi 

sumber daya. 

Teknisi Eksplorasi 

Mineral Ekonomi Bukan 

Logam dan Batuan 

Mampu melakukan pemetaan mineral ekonomi bukan logam 

dan batuan, melakukan karakterisasi bahan, menentukan 

sebaran lateral dan vertikal, serta estimasi sumber daya. 

Teknisi Eksplorasi 

Batubara 

Mampu melakukan pemetaan pelamparan batubara, 

menentukan kualitas batubara, dan melakukan estimasi 

sumber daya 

Teknisi Geoteknik 

Mampu melakukan pemetaan geologi teknik, pengujian 

mekanika tanah dan batuan, pengujian pemboran geoteknik, 

dan pengujian insitu 

Teknisi Hidrogeologi 

Mampu melakukan pengukuran dan pengujian air tanah, 

melakukan pemboran air tanah, estimasi potensi air tanah, 

serta melakukan pengukuran dan pengujian air permukaan 
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Teknisi Geoinformatika 
Mampu melakukan pengelolaan basis data, interpretasi dan 

analisis data, serta pemodelan geologi dan sumber daya. 

 

H. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

Capaian pembelajaran disusun berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Capaian pembelajaran terdiri atas capaian 

pembelajaran Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. 

Berdasarkan KKNI, Program Studi Teknologi Geologi berada pada level 5 (jenjang Diploma 

III).  

Penetapan kemampuan lulusan mencakup empat unsur, yakni unsur sikap, pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap merupakan perilaku dan budaya 

sebagai hasil dari intemalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu 

tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang 

terkait pembelajaran. 

Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan 

jenis pendidikan tinggi. 

Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap 

lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.  

Sikap dan keterampilan umum mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-

Dikti sebagai standar minimal yang harus dijadikan acuan, ditambah sikap dan keterampilan 

umum yang telah ditetapkan dan menjadi kekhususan PEP Bandung.  

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) merupakan komponen penting dalam 

rangkaian pengembangan kurikulum program studi. Secara umum CPPS dapat berperan 

dalam beragam fungsi, yaitu: (a) sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program 

studi; (b) sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pendidikan, dan (c) 

kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah Pedoman 

Penyusunan SKPI. 

Capaian Pembelajaran Program Studi Teknologi Geologi Program Diploma Tiga sebagai 

berikut: 

1.  SIKAP (S) 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

S2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 

S3 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S4 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
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S5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri;  

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan 

S11 
Menginternalisasi nilai-nilai KESDM, yaitu jujur, profesional, melayani, inovatif, 

berarti. 

 

 

  

2. PENGETAHUAN (P) 

P1 Mampu bekerja dalam kelompok multidisiplin; 

P2 
Memiliki pandangan luas terhadap permasalahan geologi dan solusinya dalam 

konteks ilmu dasarnya, masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan pertambangan; 

P3 
Memiliki pengetahuan dan teknologi terhadap perkembangan  bidang mineral dan 

batubara; 

P4 
Mampu menggunakan teknik, keterampilan, dan perangkat keteknikan dalam bidang 

mineral dan batubara; 

P5 Memahami tanggungjawab profesi dan etis; dan 

P6 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik; 

3. KETERAMPILAN UMUM (KU) 

KU1 
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan 

beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

KU3 

Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

KU4 
Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 

mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

KU6 

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

KU7 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara 

mandiri; dan 

KU8 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

4. KETERAMPILAN KHUSUS (KK) 

KK1 
Mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan keteknikan dalam 

memecahkan permasalahan geologi, geoteknik, hidrogeologi, serta geoinformatika; 
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KK2 
Mampu mengidentifikasikan, mengkategorikan, menggambarkan, dan menafsirkan 

fenomena geologi; 

KK3 
Mampu mengidentifikasikan, mengkategorikan, menggambarkan, menafsirkan, 

memetakan mineral bijih logam dan bukan logam, serta batubara; 

KK4 
Mampu melakukan eksplorasi  mineral dan batubara , pemodelan, serta estimasi 

potensi mineral dan batubara;ndan 

KK5 

Mampu memilih dan menerapkan metode, memproses data, menganalisis data, dan 

memecahkan permasalahan geologi, serta mampu menunjukkan kinerja dengan 

mutu dan kuantitas yang terukur. 

 

I. PROSES PEMBELAJARAN 

Belajar dan mengajar adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 

2020, standar proses pembelajaran memuat standar yang merupakan kriteria minimal 

tentang pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Program Studi D3 Teknologi Geologi, PEP 

Bandung untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.  

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan interaksi dua arah antara mahasiswa dengan 

dosen yang saling melengkapi. Pembelajaran dilakukan berbasiskan learning outcome 

dengan melibatkan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajarannya (Student 

Centered Learning/SCL). Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, mahasiswa 

diarahkan untuk menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif dengan mengintegrasikan 

kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Proses interaksinya menitikberatkan pada 

metode penggalian dan penemuan (inquiry and discovery), sumber belajar bersifat 

multidimensi yang berarti bisa diperoleh dari mana saja dan lingkungan belajar harus 

terancang dan kontekstual. 

Dengan menerapkan metode tersebut, proses pembelajaran dan asesmen dapat dilakukan 

secara berkesinambungan dan terintegrasi. Sehingga apabila terdapat masalah belajar 

mahasiswa, hal itu dapat dideteksi lebih awal melalui asesmen tugas mahasiswa, serta dapat 

dilakukan perbaikan saat itu juga. Disamping itu metode SCL lebih menekankan pada proses 

pengembangan pengetahuan bukan menekankan pada jawaban yang benar, sehingga 

setiap kesalahan akan dinilai dan dievaluasi serta dijadikan sumber pembelajaran. 

Untuk dapat mengimplementasikan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa 

tentunya bukan hal yang mudah, karena terkait kebiasaan dalam pola pembelajaran serta 

sumber daya yang tersedia (dalam hal ini media sumber belajar, lingkungan dan kemampuan 

dosen) harus mencukupi. Agar lebih mudah dalam implementasinya terlebih dahulu harus 

dipahami peran dosen dan mahasiswa dalam SCL, serta ragam metode SCL. 

Peran dosen dalam SCL sebagai berikut:  

1) Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran;  

2) Mengkaji kompetensi mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa pada akhir 

pembelajaran;  

3) Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam 

pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi 

yang dituntut mata kuliah;  

4) Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran;  

5) Mengkaji kompetensi mata kuliah yang perlu dikuasai mahasiswa pada akhir 
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pembelajaran;  

6) Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam 

pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi 

yang dituntut mata kuliah;  

7) Membantu mahasiswa mengakses, menata, dan memproses informasi untuk 

dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari;  

8) Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan 

dengan kompetensi yang akan diukur.  

Peran mahasiswa adalah: 

1) Mengkaji kompetensi mata kuliah yang dipaparkan dosen. 

2) Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen;  

3) Membuat rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikutinya;  

4) Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat 

dalam pemecahan masalah), baik secara individual maupun berkelompok.  

Ragam metode SCL yang dapat dikembangkan pada Program Studi Teknologi Geologi 

adalah:  

1) Diskusi kelompok kecil (small group discussion);  

2) Bermain peran dan simulasi (role-play & simulation);  

3) Studi kasus (case study);  

4) Discovery learning (DL);  

5) Self- directed learning (SDL);  

6) Belajar kooperatif (cooperative learning/CL);  

7) Belajar kolaboratif (collaborative learning/CbL); 

8) Pembelajaran kontekstual (contextual learning/CI);  

9) Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning/PjBL); dan  

10) Pembelajaran dan penggalian berbasis masalah (problem-based learning/inquiry/PBL)  

11) Model pembelajaran lainnya yang dapat dikembangkan oleh dosen.  

Pembelajaran sendiri dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau 

pengembangan, dan magang. 

 

J. BEBAN BELAJAR MAHASISWA  

Beban belajar mahasiswa Program Studi D3 Teknologi Geologi sebanyak 118 sks. Dalam satu (1) 

semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) 

minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pada  satu tahun 

akademik terdiri atas dua semester. 

K. PENILAIAN 

1. Penilaian hasil belajar merupakan  proses  evaluasi terhadap  kegiatan,  kemajuan,  

dan  kemampuan Mahasiswa secara berkala dengan komponen dalam bentuk 

kehadiran, kuis, tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), 

dan penilaian sikap. 

2. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan/atau angka, terdiri dari: 

a. Penilaian hasil belajar setiap semester yang selanjutnya disebut Indeks Prestasi 

Semester (IPS), dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝐼𝑃 =  
∑ (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 × 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝐾𝑆 𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑎ℎ)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝐾𝑆 𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 1 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟)𝑛
𝑖=1
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b. Penilaian hasil belajar pada akhir  program pendidikan dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pendidikan tinggi. Pada tiap akhir program studi penilaian 

dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

𝐼𝑃𝐾 =  
∑ (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 ×𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝐾𝑆 𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑎ℎ)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑆𝐾𝑆 𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚)𝑛
𝑖=1

  

c. Pelaporan nilai dinyatakan dalam bentuk huruf dengan masing-masing huruf 

memiliki bobot angka dan kategori seperti tertera pada tabel berikut: 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai Kategori 

85 - 100 A 4 
Sangat Baik 

78 - 84 AB 3,5 

70 - 77 B 3 
Baik 

65 - 69 BC 2,5 

60 - 64 C 2 
Cukup 

55 - 59 CD 1,5 

50 - 54 D 1 Kurang 

0 - 49 E 0 Sangat Kurang 

Kelebihan nilai dalam desimal dilakukan pembulatan. Kelebihan nilai desimal <0,5 

pembualatan ke bawah, > 0,5 pembulatan ke atas.  

3. Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian 

tugas akhir. Sesuai dengan Statuta PEP Bandung, mahasiswa dinyatakan lulus pada 

suatu program pendidikan setelah  menempuh  mata  kuliah  yang   dipersyaratkan   

dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dan berhasil mempertahankan tugas 

akhir studi sesuai dengan program pendidikan   yang  ditempuh. Kriteria Predikat 

Lulusan sebagai berikut: 

IPK Predikat Lulusan 

2,76-3,00 Memuaskan 

3,01-3,50 Sangat memuaskan 

>3,50 Pujian 

 

L. STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH 

Jumlah seluruh sks yang akan ditempuh mahasiswa Prodi Teknologi Geologi sebanyak 118 

sks, terdiri dari Mata Kuliah Umum 6 sks, Mata Kuliah Politeknik 38 sks, dan Mata Kuliah 

Keahlian 74 sks. Struktur Kurikulum Bidang Kajian Geologi dalam Lingkup Diploma Tiga 

Teknologi Geologi di Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung, dengan pohon 

kurikulum Gambar 1, diturunkan ke dalam bentuk perkuliahan yang dimuat dalam Mata 

Kuliah yang diambil Mahasiswa, muatan kurikulum Program Studi Diploma Teknologi 

Geologi adalah sebagai berikut : 

 



10 

 

NO KODE NAMA MATA KULIAH SKS 
SEMESTER 

1 2 3 4 5 6 

A   MATA KULIAH UMUM 6             

1 GU1101 Pancasila Dan Kewarganegaraan 2          

2 GU2301 Agama dan Etika 2           

3 GU1201 Bahasa Indonesia 2         

NO KODE NAMA MATA KULIAH SKS 
SEMESTER 

1 2 3 4 5 6 

B   MATA KULIAH POLITEKNIK 38             

4 GP1101 Matematika Terapan 2       

5 GP1102 Fisika Terapan 1       

6 GP1103 Praktikum Fisika Terapan 1       

7 GP1201 Teknik Penulisan Laporan 1       

8 GP2401 Kewirausahaan Pertambangan 2       

9 GP2403 Pendidikan Anti Korupsi 2       

10 GP3501 Praktik Kerja Industri I 10       

11 GP3502 Laporan Praktik Kerja 1       

12 GP3601 Praktik Kerja Industri II 16       

13 GP3602 Tugas Akhir 2       

NO KODE NAMA MATA KULIAH SKS 
SEMESTER 

1 2 3 4 5 6 

C   MATA KULIAH KEAHLIAN 74             

14 TG1101 Bahasa Inggris 2       

15 TG1112 Kimia Analitik 2       

16 TG1113 Praktikum Kimia Analitik 1       

17 TG1102 Geologi Dasar 1       

18 TG1103 Praktikum Geologi Dasar 1       

19 TG1114 Sedimentologi 2        

20 TG1115 Praktikum Sedimentologi 1        

21 TG1104 Mineralogi 1        

22 TG1105 Praktikum Mineralogi 1        

23 TG1108 Geomorfologi Terapan 2        

24 TG1109 Praktikum Geomorfologi Terapan 1        

25 TG1201 Aplikasi Komputer Geologi 1       

26 TG1217 Praktikum Aplikasi Komputer Geologi 1       

27 TG1219 Geologi Struktur 2       

28 TG1210 Praktikum Geologi Struktur 1       

29 TG1207 Stratigrafi 2       

30 TG1208 Praktikum Stratigrafi 1       

31 TG1215 Petrologi 2       

32 TG1216 Praktikum Petrologi dan Petrografi 1       

33 TG1203 Survei dan Pemetaan 1       

34 TG1218 Praktikum Survei dan Pemetaan 1       
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35 TG1211 Geologi Teknik 1       

36 TG1212 Praktikum Geologi Teknik 1       

37 TG1213 Geohidrologi 1       

38 TG1214 Praktikum Geohidrologi 1       

39 TG2303 Teknik Pemboran 1       

40 TG2312 Geoteknik Tambang 2       

41 TG2313 Praktikum Geoteknik Tambang 1       

42 TG2306 Geologi Bijih Sekunder 2       

43 TG2307 Praktikum Geologi Bijih Sekunder 1       

44 TG2308 Geologi Batubara 2       

45 TG2309 Praktikum Geologi Batubara 1       

46 TG2304 Geologi Bijih Primer 2       

47 TG2305 Praktikum Geologi Bijih Primer 1       

48 TG2310 
Mineral Ekonomi Bukan Logam dan 

Batuan 

2 

  
 

   

49 TG2311 
Praktikum Mineral Ekonomi Bukan 

Logam dan Batuan 

1 

  
 

   

50 TG2314 Geologi Lingkungan  2       

51 TG2301 Statistika Terapan 1       

52 TG2302 Praktikum Statistika Terapan 1       

53 TG2411 Estimasi Sumberdaya 1       

54 TG2407 Penginderaan Jauh dan SIG 2       

55 TG2408 Praktikum Penginderaan Jauh dan SIG 1       

56 TG2409 Pengeboran Eksplorasi 2       

57 TG2410 Praktikum Pengeboran Eksplorasi 1       

58 TG2405 Geofisika Eksplorasi 2       

59 TG2406 Praktikum Geofisika Eksplorasi 1       

60 TG2403 Geokimia Eksplorasi 2       

61 TG2404 Praktikum Geokimia Eksplorasi 1       

62 TG2401 Geologi Eksplorasi 1       

63 TG2402 Praktikum Geologi Eksplorasi 1       

64 TG2413 Pemetaan Geologi Bahan Galian 1       

65 
TG2414 

Praktikum Lapangan Pemetaan Geologi 

Bahan Galian 

2 

   
  

 

66 TG3501 K3 Pertambangan 2       

67 TG3503 Hidrogeologi Daerah Tambang 2       
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M. PEMETAAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI 

No CPL - Program Studi 

Mata Kuliah (MK) 

TG 
1101 

GP 
1101 

GP 
1102 

GP 
1103 

TG 
1112 

TG 
1113 

TG 
1102 

TG 
1103 

TG 
1104 

TG 
1105 

TG 
1114 

TG 
1115 

TG 
1108 

TG 
1109 

GU 
1101 

GU 
1201 

GP 
1201 

SIKAP                                   

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius; 

                            √   √ 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika; 

                            √   √ 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila; 

                √ √     √ √ √     

S4 Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab 
pada negara dan bangsa; 

            √ √ √ √         √ √   

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain; 

                            √     

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan; 

                        √ √ √     

S7 Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

                            √     

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik; √ √ √ √ √ √                 √ √ √ 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri; 

√ √ √ √ √ √ √ √     √ √ √ √ √ √ √ 

S10 Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan; dan 

                √ √ √ √           
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S11 Menginternalisasi nilai-nilai KESDM, 
yaitu jujur, profesional, melayani, 
inovatif, berarti. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

PENGETAHUAN                  

P1 Mampu bekerja dalam kelompok 
multidisiplin; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
  

√ 

P2 Memiliki pandangan luas terhadap 
permasalahan geologi dan solusinya 
dalam konteks masyarakat, lingkungan, 
ekonomi, dan pertambangan;             

√ √ √ √ √ √ √ √ 

      

P3 Memiliki pengetahuan dan teknologi 
terhadap perkembangan  bidang mineral 
dan batubara;             

√ √ √ √ √ √ √ √ 
    

√ 

P4 Mampu menggunakan teknik, 
keterampilan, dan perangkat keteknikan 
dalam bidang mineral dan batubara; 

            

√ √ √ √ √ √ √ √ 

      

P5 Memahami tanggungjawab profesi dan 
etis; dan 

√ √ √ √ √ √                 √ 
  

√ 

P6 Mampu berkomunikasi secara lisan dan 
tertulis dengan baik; 

√       
    

√ √     
        

√ √ √ 

KETERAMPILAN UMUM                                   

KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan 
berlingkup luas dan menganalisis data 
dengan beragam metode yang sesuai, 
baik yang belum maupun yang sudah 
baku;   

          √ √ √ √ √ √ √ √ 

      

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu 
dan terukur; 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
  

√ 

KU3 Mampu memecahkan masalah 
pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang sesuai dengan bidang keahlian 
terapannya didasarkan pada pemikiran 
logis, inovatif, dan bertanggung jawab 
atas hasilnya secara mandiri;   

          √ √ √ √ √ √ √ √ 

      

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan 
proses kerja secara akurat dan sahih 
serta mengomunikasikannya secara 
efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkan; 

                            

  

    

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, 
dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

√ 
  

                        
  

  √ 
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KU6 Mampu bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada 
di bawah tanggungjawabnya; 

  

  

                        

      

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan 
mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri; 

  

  

                

          

  

  

KU8 Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

                                  

KETERAMPILAN KHUSUS                                   

KK1 Mampu menerapkan pengetahuan 
matematika, sains, dan keteknikan 
dalam memecahkan permasalahan 
geologi, geoteknik, hidrogeologi, serta 
geoinformatika;   

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

    

  

KK2 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, dan 
menafsirkan fenomena geologi;             

√ √ √ √ √ √ √ √ 

    

  

KK3 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, 
menafsirkan, memetakan mineral bijih 
logam dan bukan logam, serta batubara;             

        

              

KK4 Mampu melakukan eksplorasi  mineral 
dan batubara , pemodelan, serta 
estimasi potensi mineral dan batubara; 
dan   

  

        

        

              

KK5 Mampu memilih dan menerapkan 
metode, memproses data, menganalisis 
data, dan memecahkan permasalahan 
geologi, serta mampu menunjukkan 
kinerja dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur;             

        

    

√ √ 
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No CPL - Program Studi 

Mata Kuliah (MK) 

TG 
1201 

TG 
1217 

TG 
1203 

TG 
1218 

TG 
1215 

TG 
1216 

TG 
1207 

TG 
1208 

TG 
1219 

TG 
1210 

TG 
1211 

TG 
1212 

TG 
1213 

TG 
1214 

TG 
2301 

TG 
2302 

TG 
2303 

SIKAP                                   

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius;  

                                  

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika;  

                                  

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila;  

    √ √ √ √             √ √       

S4 Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab 
pada negara dan bangsa;  

        √ √                       

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal 
orang lain;  

                                  

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

    √ √                 √ √     √ 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara;   

                                √ 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik; √ √                         √ √   

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri;  

√ √ √ √     √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

S10 Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan; dan  

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     √ 

S11 Menginternalisasi nilai-nilai KESDM, 
yaitu jujur, profesional, melayani, 
inovatif, berarti. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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PENGETAHUAN                                   

P1 Mampu bekerja dalam kelompok 
multidisiplin;     √ √ 

            
√ √ √ √ 

    
√ 

P2 Memiliki pandangan luas terhadap 
permasalahan geologi dan solusinya 
dalam konteks masyarakat, lingkungan, 
ekonomi, dan pertambangan; 

    

    

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

      

P3 Memiliki pengetahuan dan teknologi 
terhadap perkembangan  bidang mineral 
dan batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

        

√ √ √ 

P4 Mampu menggunakan teknik, 
keterampilan, dan perangkat keteknikan 
dalam bidang mineral dan batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

P5 Memahami tanggungjawab profesi dan 
etis; dan 

                    √ √ √ √       

P6 Mampu berkomunikasi secara lisan dan 
tertulis dengan baik;         

            
√ √ √ √ 

    
  

KETERAMPILAN UMUM                                   

KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan 
berlingkup luas dan menganalisis data 
dengan beragam metode yang sesuai, 
baik yang belum maupun yang sudah 
baku; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √     

  

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu 
dan terukur; √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

KU3 Mampu memecahkan masalah 
pekerjaan dengan sifat dan konteks 
yang sesuai dengan bidang keahlian 
terapannya didasarkan pada pemikiran 
logis, inovatif, dan bertanggung jawab 
atas hasilnya secara mandiri; 

    √ √ 

    

        √ √ √ √       

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan 
proses kerja secara akurat dan sahih 
serta mengomunikasikannya secara 
efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkan; 

                                  

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, 
dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

√ √ √ √ 
    

    
    

√ √ √ √ 
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KU6 Mampu bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada 
di bawah tanggungjawabnya;  

    √ √ 

    

    

    

        

    

  

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan 
mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri; 

            

        

        

    

  

KU8 Mampu mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi. 

    √ √             √ √ √ √       

KETERAMPILAN KHUSUS                                   

KK1 Mampu menerapkan pengetahuan 
matematika, sains, dan keteknikan 
dalam memecahkan permasalahan 
geologi, geoteknik, hidrogeologi, serta 
geoinformatika; 

                    √ √ √ √       

KK2 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, dan 
menafsirkan fenomena geologi; 

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

      

KK3 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, 
menafsirkan, memetakan mineral bijih 
logam dan bukan logam, serta batubara; 

                    

              

KK4 Mampu melakukan eksplorasi  mineral 
dan batubara , pemodelan, serta 
estimasi potensi mineral dan batubara; 
dan 

    

    

            

              

KK5 Mampu memilih dan menerapkan 
metode, memproses data, menganalisis 
data, dan memecahkan permasalahan 
geologi, serta mampu menunjukkan 
kinerja dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur; 

                    √ √ √ √ 
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No CPL - Program Studi 

Mata Kuliah (MK) 

TG 
2304 

TG 
2305 

TG 
 2306 

TG 
2307 

TG 
2308 

TG 
2309 

TG 
2310 

TG 
2311 

TG 
2312 

TG 
2313 

TG 
2314 

GU 
2301 

GP 
2401 

TG 
2401 

TG 
2402 

TG 
2403 

TG 
2404 

SIKAP                                   

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan mampu menunjukkan sikap religius;                        √           

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika;  

                      √           

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila;  

√ √ √ √ √ √ √ √       √ √         

S4 Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab 
pada negara dan bangsa;  

√ √ √ √ √ √ √ √                   

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang 
lain;  

                      √           

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

                    √ √   √ √ √ √ 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara;                       √   √ √ √ √ √ 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik;                       √           

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab 
atas pekerjaan di bidang keahliannya 
secara mandiri;  

                √ √ √   √ √ √ √ √ 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan; dan  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 

S11 Menginternalisasi nilai-nilai KESDM, yaitu 
jujur, profesional, melayani, inovatif, 
berarti. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 
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PENGETAHUAN                                   

P1 Mampu bekerja dalam kelompok 
multidisiplin;                 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

P2 Memiliki pandangan luas terhadap 
permasalahan geologi dan solusinya 
dalam konteks masyarakat, lingkungan, 
ekonomi, dan pertambangan; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 

P3 Memiliki pengetahuan dan teknologi 
terhadap perkembangan  bidang mineral 
dan batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 

P4 Mampu menggunakan teknik, 
keterampilan, dan perangkat keteknikan 
dalam bidang mineral dan batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 

P5 Memahami tanggungjawab profesi dan 
etis; dan                 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

P6 Mampu berkomunikasi secara lisan dan 
tertulis dengan baik;                 √ √ √   √ √ √ √ √ 

KETERAMPILAN UMUM                                   

KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan 
berlingkup luas dan menganalisis data 
dengan beragam metode yang sesuai, 
baik yang belum maupun yang sudah 
baku; 

                √ √   

  

√ √ √ √ √ 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan 
terukur;                 √ √ √   √ √ √ √ √ 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan 
dengan sifat dan konteks yang sesuai 
dengan bidang keahlian terapannya 
didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, 
dan bertanggung jawab atas hasilnya 
secara mandiri; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

  

√ √ √ √ √ 

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan 
proses kerja secara akurat dan sahih 
serta mengomunikasikannya secara 
efektif kepada pihak lain yang 
membutuhkan; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

  

√ √ √ √ √ 
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KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan 
berinovatif dalam pekerjaannya;                 √ √     √ √ √ √ √ 

KU6 Mampu bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggungjawabnya;  

                √ √   

  

√         

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan 
mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri; 

                √ √     √         

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

KETERAMPILAN KHUSUS                                   

KK1 Mampu menerapkan pengetahuan 
matematika, sains, dan keteknikan dalam 
memecahkan permasalahan geologi, 
geoteknik, hidrogeologi, serta 
geoinformatika; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 

KK2 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, dan 
menafsirkan fenomena geologi; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  

√ √ √ √ √ 

KK3 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, 
menafsirkan, memetakan mineral bijih 
logam dan bukan logam, serta batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ 
√ 

  
    √ 

  

√ √ √ √ √ 

KK4 Mampu melakukan eksplorasi  mineral 
dan batubara , pemodelan, serta estimasi 
potensi mineral dan batubara; dan 

√ √ √ √ √ √ √ √     √ 
  

√ √ √ √ √ 

KK5 Mampu memilih dan menerapkan metode, 
memproses data, menganalisis data, dan 
memecahkan permasalahan geologi, 
serta mampu menunjukkan kinerja 
dengan mutu dan kuantitas yang terukur; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 
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No CPL - Program Studi 

Mata Kuliah (MK) 

TG 
2405 

TG 
2406 

TG 
2407 

TG 
2408 

TG 
2409 

TG 
2410 

TG 
2411 

TG 
2413 

TG 
2414 

TG 
3501 

TG 
3503 

GP 
3501 

GP 
3502 

GP 
3601 

GP 
3602 

GP 
2403 

SIKAP                                 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan mampu menunjukkan sikap religius;                        √ √ √ √ √ 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etika;  

                      √ √ √ √ √ 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban 
berdasarkan Pancasila;  

                  √             

S4 Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa;  

                  √           √ 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

                      √   √   

  

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan;  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √   √   √ 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara;   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √   √   

  

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika 
akademik;                         √   √ 

  

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 
pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri;  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, 
kejuangan, dan kewirausahaan; dan  √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √   √   

  

S11 Menginternalisasi nilai-nilai KESDM, yaitu 
jujur, profesional, melayani, inovatif, berarti. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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PENGETAHUAN                                 

P1 Mampu bekerja dalam kelompok 
multidisiplin; √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

P2 Memiliki pandangan luas terhadap 
permasalahan geologi dan solusinya dalam 
konteks masyarakat, lingkungan, ekonomi, 
dan pertambangan; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ 

  

√ √ 

  

P3 Memiliki pengetahuan dan teknologi 
terhadap perkembangan  bidang mineral dan 
batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

P4 Mampu menggunakan teknik, keterampilan, 
dan perangkat keteknikan dalam bidang 
mineral dan batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ 

  

P5 Memahami tanggungjawab profesi dan etis; 
dan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

P6 Mampu berkomunikasi secara lisan dan 
tertulis dengan baik; √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

KETERAMPILAN UMUM                                 

KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup 
luas dan menganalisis data dengan beragam 
metode yang sesuai, baik yang belum 
maupun yang sudah baku; 

√ √ √ √ √ √ √ 

      

√ √ √ √ √   

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan 
terukur; √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan 
dengan sifat dan konteks yang sesuai 
dengan bidang keahlian terapannya 
didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, 
dan bertanggung jawab atas hasilnya secara 
mandiri; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan proses 
kerja secara akurat dan sahih serta 
mengomunikasikannya secara efektif kepada 
pihak lain yang membutuhkan; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan 
berinovatif dalam pekerjaannya; √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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KU6 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian 
hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya;  

                        √   √ 

  

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja secara 
mandiri; 

              √ √ √ √   √   √ 

  

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √     √ √ √ √ 

  

KETERAMPILAN KHUSUS                                  

KK1 Mampu menerapkan pengetahuan 
matematika, sains, dan keteknikan dalam 
memecahkan permasalahan geologi, 
geoteknik, hidrogeologi, serta 
geoinformatika; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 

  

KK2 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, dan 
menafsirkan fenomena geologi; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 

  

KK3 Mampu mengidentifikasikan, 
mengkategorikan, menggambarkan, 
menafsirkan, memetakan mineral bijih logam 
dan bukan logam, serta batubara; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

  √ √ √ √ 

  

KK4 Mampu melakukan eksplorasi  mineral dan 
batubara , pemodelan, serta estimasi potensi 
mineral dan batubara; dan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

  √ √ √ √ 

  

KK5 Mampu memilih dan menerapkan metode, 
memproses data, menganalisis data, dan 
memecahkan permasalahan geologi, serta 
mampu menunjukkan kinerja dengan mutu 
dan kuantitas yang terukur; 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

√ √ √ √ √ 
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N. PEMETAAN MATA KULIAH 

 

Gambar 3. Pohon kurikulum Prodi Teknologi Geologi, PEP bandung 
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Lampiran 1. 

KISI-KISI TES TERTULIS 

1. Model soal dalam test (UTS/UAS/KUIS) mengambil dari tugas-tugas harian, contoh-

contoh soal dalam diktat, soal-soal dalam diktat dengan modifikasi pertanyaan, angka 

atau keduanya.  

2. Bila peserta didik sering mengerjakan tugas dan mencoba latihan soal-soal secara 

mandiri maupun kelompok dan sudah faham, maka akan sangat membantu untuk 

memperoleh nilai tinggi dalam testnya.  

3. Pengumpulkan tugas dihindari hanya sekedar memenuhi kewajiban, sehingga menjiplak 

tanpa memahami isinya. 

 

Lampiran 2. 

RUBRIK PENILAIAN TUGAS/QUIS/UTS/UAS 

Nama : 

NIM  : 

Kategori 8 6 4 2 

Format/tata tulis Bagus mudah 

dibaca 

Mudah dibaca Sulit dibaca Tidak bisa 

dibaca  

Acak-acakan 

Diagram/Gambar 

Persoalan  

Gambar ada 

sesuai 

Keterangan  

lengkap beserta 

parameternya 

Gambar ada 

sesuai 

Keterangan tidak 

ada 

Gambar asal-

asalan  

Gambar tidak 

sesuai 

Data Persoalan Data lengkap  

Satuan lengkap 

Keterangan cara 

memperolehnya 

Data lengkap  

Satuan lengkap 

Tanpa 

keterangan cara 

memperolehnya 

Data lengkap  

Satuan tidak 

lengkap 

Keterangan 

tidak ada 

Data tidak 

lengkap 

Keterangan 

penetuan titik 

acuan 

persamaan 

Ada Sesuai Tinjauan teoritik 

diorganisasi 

dengan 

konsisten namun 

kurang lengkap: 

tinjauan teoritik 

memuat 

informasi yang 

terkait dengan 

topik penelitian 

Tinjauan teoritik 

diorganisasi 

tanpa mengikuti 

pola tertentu 

meskipun 

tinjauan teoritik 

memuat 

informasi yang 

terkait dengan 

topik penelitian 

Tinjauan teoritik 

tidak cukup 

mengkaji 

penelitian yang 

terdahulu 

maupun terkini 

Persamaan Ada jelas dan 

sesuai 

Ada jelas  

tidak sesuai 

Ada tidak jelas 

sesuai 

Ada tidak jelas 

tidak sesuai 

Uraian 

persamaan 

Ada jelas  

Lengkap Beserta 

satuannya 

Ada jelas  

Kurang lengkap 

Beserta 

satuanya 

Ada kurang 

jelas Kurang 

lengkap Satuan 

kurang lengkap 

Ada kurang 

jelas 

Kuranglengkap 

Satuan tidak 

ada 

Hasil akhir Sesuai Kurang sesuai  menyimpang Tidak sesuai 
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Lampiran 3 

Setiap aktivitas perkuliahan mahasiswa di dalam kelas akan diberi nilai. Kriteria penilaian sebagai 

berikut: 

1. Quiz 10 % 

2. Tugas 20 % 

3. Ujian Tengah Semester (UTS) 30 % 

4. Ujian Akhir Semester (UAS) 40 % 

Jumlah 100% 

 

 

Lampiran 4 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG 

 

PRODI TEKNOLOGI GEOLOGI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH KODE RUMPUN  MK BOBOT (SKS) SEMESTER Tgl Penyusunan 

 Geokimia 
Eksplorasi TG2402 Eksplorasi 2 4 Maret 2021 

 

OTORITAS DOSEN PENGEMBANG RPS 

KOORDINATOR 

RMK KA PRODI 

  Ir. Sabtanto Joko Suprapto, M.T. …………………… Ir. Sabtanto Joko Suprapto, M.T. 

 

Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK 

Lulusan Prodi  Teknologi Geologi  :  

S9    : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

S 10  : Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan 

S 11  : Menginternalisasi nilai-nilai KESDM, yaitu jujur, profesional, melayani, inovatif, berarti. 

KU1  : Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam 

          metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku 

KU3 : Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang 

keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas 

hasilnya secara mandiri 

KU8  : Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data  

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

P2     : Memiliki pandangan luas terhadap permasalahan geologi dan solusinya dalam konteks ilmu 

dasarnya, masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan pertambangan 

P3    : Memiliki pengetahuan dan teknologi terhadap perkembangan  bidang mineral dan batubara 

P4  : Mampu menggunakan teknik, keterampilan, dan perangkat keteknikan dalam bidang  mineral 

dan batubara 

KK1   : Mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan keteknikan dalam memecahkan 
permasalahan geologi, geoteknik, hidrogeologi, serta geoinformatika 

KK2   : Mampu mengidentifikasikan, mengkategorikan, menggambarkan, dan menafsirkan 
fenomena geologi 
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KK4 : Mampu melakukan eksplorasi  mineral dan batubara , pemodelan, serta estimasi potensi 
mineral dan batubara; dan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa dapat: 
1. melakukan eksplorasi geokimia dengan metode geokimia sedimen sungai, melakukan 

pengolahan data geokimia endapan sungai, serta menentukan daerah anomali geokimia 
endapan sungai 

2. melakukan eksplorasi geokimia dengan metode geokimia tanah, melakukan pengolahan data 
geokimia, serta menentukan daerah anomali geokimia tanah. 

 Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) 

 

Sub CPMK 1 : Menjelaskan konsep dasar geokimia eksplorasi  dan peran geokimia dalam 
eksplorasi mineral logam 

Sub CPMK 2 : Mampu menjelaskan tentang Lingkungan Geokimia 
Sub CPMK 3 : Mengenal unsur penciri,  menjelaskan  mobilitas unsur, dan menjelaskan asosiasi 

unsur 
Sub CPMK 4 : Mampu menjelaskan konsep dasar eksplorasi geokimia endapan sungai 
Sub CPMK 5 : Mampu merencanakan titik-titik lokasi sampel dan sampling endapan sungai 
Sub CPMK 6 : Mampu melakukan preparasi sampel, menentukan parameter analisis laboratorium, 
dan mampu mengolah data geokimia sungai 
Sub CPMK 7 : Mampu membuat peta geokimia endapan sungai dan menentukan anomali 
Sub CPMK 8 : Menjelaskan  geokimia tanah  dan  konsep dasar geokimia tanah 
Sub CPMK 9 : Mampu merencanakan titik-titik lokasi sampel dan melaksankanan sampling tanah 
Sub CPMK 10 : Mampu melakukan preparasi sampel tanah, menentukan unsur yang dianalisis dan 

mengolah data 
Sub CPMK 11 : Mampu  membuat Peta geokimia tanah dan menentukan anomali 

Deskripsi Singkat 
MK 

Eksplorasi geokimia bertujuan mencari indikasi mineralisasi logam pada suatu daerah. Metode ini 
digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pola geokimia yang tidak normal atau 
dikenal dengan istilah anomali yang mengindikasikan keberadaan deposit mineral logam. 
Terdapat dua metode yang dipelajari, metode geokimia endapan sungai dan metode geokimia 
tanah 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan  

1. Konsep Dasar Geokimia dan Peran geokimia dalam eksplorasi 
2. Lingkungan Geokimia 
3. Dispersi Geokimia dan Mobilitas Unsur 
4. Unsur penciri dan Asosiasi Unsur 
5. Konsep Dasar Geokimia Endapan Sungai 
6. Pengambilan sampel Endapan sungai 
7. Penyiapan Sampel dan Penentuan Metode Analisis 
8. Pengolahan Data Geokimia endapan sungai 
9. Pembuatan Peta Geokimia endapan sungai 
10. Konsep Dasar Geokimia Tanah 
11. Metode Pengambilan Sampel Tanah 
12. Preparasi sampel dan Analisis Laboratorium sampel tanah 
13. Penyusunan peta Geokimia Tanah 

Pustaka 

1. Macheyeki, A.S., Li, X., Kafumu, D.P., Yuan, F., 2020. Applied Geochemistry. Advances in Mineral 
Exploration Techniques. Elsevier. Amsterdam.  

2. Suprapto, S.J., 2012.   Penyelidikan Mineral,  Metode Eksplorasi Geokimia. Pusat Sumber Daya 
Geologi. Bandung  

3. Guilbert, J.M., dan Park, C.F. 2007. The Geology of Ore Deposits. Waveland, Illinois 

Media 
Pembelajaran 

Slide Presentasi, Komputer  

Team Teaching Ir. Sabtanto Joko Suprapto, M.T. 

Matakuliah syarat Geologi Bijih Primer dan Geologi Bijih Sekunder 
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MG 
Pert- 

Ke 

SUB-CP-MK 
(sbg 

kemampuan 
akhir yang 

diharapkan) 

INDIKATOR KRITERIA & BENTUK PENILAIAN 

PENDEKATAN 
PEMBELAJAR

AN 
[estimasi 
waktu] 

MATERI 
PEMBELAJ

ARAN 
[Pustaka] 

BOBOT 
PENILA

IAN 
(%) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1 Memahami 
geokimia dan 
perannya 
dalam 
eksplorasi 

- Mampu  menjelaskan 
ruang lingkup geokimia 

- Dapat menjelaskan  
peran geokimia dalam 
eksplorasi 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 

2x50’ Pustaka 2  5% 

2 Memahami 
geokimia 
permukaan 
dan bawah 
permukaan 
tanah 

- Dapat 
menggambarkan  
lingkungan geokimia 
permukaan 

- Dapat menggambarkan  
lingkungan geokimia 
bawah permukaan 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Tugas terstruktur 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 

5% 

3 Memahami 
mekanisme 
penyebaran 
unsur kimia 
di 
permukaan 
dan bawah 
permukaan 

- Dapat menjelaskan 
penyebaran unsur 
secara hidromorfis 

- menjelaskan 
penyebaran unsur 
secara fisik 

- menjelaskan mobilitas 
unsur kimia 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Penugasan mengerjakan soal 

terapan untuk kasus 
penentuan mobilitas unsur 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 

10% 

4 Memahami 
unsur penciri 
tipe bijih dan 
keterdapatan 
kelompok 
unsur 

- Dapat menentukan 
unsur penciri dari 
cebakan bijih 

- Dapat menentukan 
kekerabatan unsur 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Penugasan mengerjakan soal 

terapan untuk kasus 
penentuan kekerabatan unsur 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 

10% 

5 Memahami 
konsep dasar 
metode 
geokimia 

- Dapat melakukan 
perencanaan eksplorasi 
geokimia endapan 
sungai 

 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 

10% 

6 Memahami 
metode 
pengambilan 
sampel dan 
jenis sampel 
geokimia 

- Dapat melakukan 
pengambilan sampel 
dan penanganan 
sampel geokimia 

 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Tugas pengambilan dan 

penanganan sampel 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 

5% 

7 Memahami 
metode 
preparasi 
sampel dan 
metode 
analisis kimia 

- Dapat melakukan 
preparasi sampel 
geokimia dan 
menentukan parameter 
yang  dianalisis 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Tugas penentuan parameter 

analisis unsur 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 

10% 

8 Memahami 
pengolahan 
data 
geokimia 
endapan 
sungai 

- Mampu mengolah data 
geokimia secara 
univariat 

- Mampu mengolah data 
geokimia secara 
multivariat 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Penugasan mengolah data 

geokimia  

2x2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 
Pustaka 3 

10% 
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9 Memahami 
penyusunan 
peta 
geokimia 
endapan 
sungai 

- Mampu Menyusun 
peta geokimia endapan 
sungai 

- Mampu menentukan 
anomali geokimia 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Penugasan membuat peta 

geokimia 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 
Pustaka 3 

10% 

10 Memahami 
metode 
eksplorasi 
geokimia 
tanah 

- Menjelaskan geokimia 
tanah dan karakteristik 
geokimia tanah 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 
 

10% 

11 Memahami  
metode 
pengambilan 
sampel tanah 

- Mampu melakukan 
pengambilan sampel 
tanah 

- Mampu melakukan 
penanganan sampel 
tanah 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Penugasan pengambilan dan 

penanganan sampel 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 
 

5% 

12 Memahami 
metode 
preparasi 
sampel tanah 
dan analisis 
laboratorium 
kimia 

- Mampu melakukan 
preparasi sampel tanah 

- Mampu menentukan 
parameter yang dianalisis 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Penugasan mengerjakan soal 

penentuan parameter analisis 

2x50’ Pustaka 1 
Pustaka 2 
Pustaka 3 

5% 

13 Memahami 
pembuatan  
peta 
geokimia 
tanah 

- Mampu membuat peta 
geokimia tanah 

- Mampu menentukan 
daerah anomali geokimia 
tanah 

Kriteria :  
Ketepatan dan penguasaan 
materi 
Bentuk non-test : 
- Pengamatan keaktifan di kelas 
- Penugasan mengerjakan 

pembuatan peta geokimia 
tanah  

- Penentuan anomali 

2x50’  5% 

  
 


