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PRAKATA 

 

.Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

selesainya penyusunan buku Panduan Akademik Program Studi Sarjana 

Teknik Lingkunganl, Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, 

Universitas Hasanuddin. 

 

Buku panduan ini disusun untuk menyediakan pedoman dasar 

penyelenggaraan dan layanan administrasi di bidang akademik baik untuk 

para dosen, pengurus prodi, staf tenaga pendidik maupun bagi para 

mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) Teknik Lingkungan, Departemen 

Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Unhas).  

 

Tujuan utama pembuatan Buku Panduan Akademik ini adalah untuk 

memberikan pegangan bagi seluruh civitas akademika di lingkungan 

Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan, Departemen Teknik 

Lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin untuk mewujudkan 

kelancaran dan suasana atmosefer akademik yang kondusif sehingga 

pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan. 

 

Semoga Buku Panduan Akademik ini dapat bermanfaat. Kepada Tim 

Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan 

Buku Panduan Akademik ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan 

atas kerjasamanya.   

 Gowa, Agustus 2019 

 

Ketua Departemen Teknik Lingkungan FT-UH 

 

Dr. Eng. Ir. Muralia Hustim, ST. MT. 
NIP. 197204242000122001 
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BAB I 

Informasi Umum 

1.1 Sejarah Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, 

Universitas Hasanuddin 

Program Studi Teknik Lingkungan berada di bawah jurusan Teknik Sipil dimana 

jurusan Teknik Sipil didirikan bersamaan dengan pendirian Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin pada 10 September 1960. Program Studi Teknik 

Lingkungan Universitas Hasanuddin didirikan pada tanggal 9 Februari 2009, 

berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 166/D/T/2009. 

Berdasarkan SK Dikti, Program Studi Teknik Lingkungan menyelenggarakan 

pendidikan untuk jenjang strata satu (S1-sarjana). Program Studi Teknik 

Lingkungan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran 2009/2010. 

Program Studi Teknik Lingkungan dinyatakan terakreditasi dengan peringkat 

nilai B, SK BAN PT Depdiknas No. 162/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VIII/2013.  

Pada tahap awal proses pembentukannya, Program Studi Teknik Lingkungan 

(PS TL) berada di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. 

PSTL didirikan oleh Direktur Jenderal Perguruan tinggi pada tanggal 9 Februari 

tahun 2009 dengan surat keputusan pendirian PS No: 166/D/T/2009 dan mulai 

beroperasi pada September 2009.  Pada tanggal 4 Agustus 2017 Prodi Teknik 

Lingkungan berubah menjadi Departemen Teknik Lingkungan berdasarkan SK 

Rektor Universitas Hasanuddin No: 21492/UN4.1/KL.06/2017.  

Lokasi penyelenggararan pendidikan oleh PS-S1-TL dilakukan pada Kampus 

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dimana Kampus Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin telah berpindah kampus yakni dari Kampus 

Tamalanrea dan Kampus Gowa. PS-S1-TL mengalami perpindahan ini, dimana 

perpindahan PS-S1-TL Kampus Tamalanrea ke Kampus Gowa dilakukan 

secara bertahap mulai pada tahun 2012 sampai pada tahun 2015 sehingga 

pada Tahun 2016 ini, keseluruhan pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan di 

Kampus Teknik Gowa. Pada Tahun 2013, PS-S1-TL telah memperoleh 
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akreditasi BAN-PT adalah B..  Pada Tahun 2018, Departemen Teknik 

Lingkungan TL telah terakreditasi A BAN-PT.  

 

1.2 Ilmu Teknik Lingkungan 

Pendidikan Prodi Teknik Lingkungan berorientasi pada pengembangan 

teknologi yang berwawasan lingkungan dengan penekanan pada pencegahan, 

pengendalian dan pemulihan lingkungan. Dengan perkembangan keilmuan dan 

keahlian tentunya akan meningkatkan kemajuan dalam pengembangan 

kuurikulum dalam bidang Teknik Lingkungan. Kondisi saat ini dengan semakin 

meningkatnya kerusakan lingkungan maka perkembangan keilmuan bidang 

teknik lingkungan sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat 

dengan melindungi (dari degradasi lebih lanjut), mempertahankan (kondisi 

sekarang), dan meningkatkan lingkungan. 

 

Karakter keilmuan yang dimiliki oleh Teknik Lingkungan meliputi 9 bidang 

kajian yaitu 1)Penyediaan Air Baku, 2)Air minum, 3)Air Limbah, 4)Sanitasi, 

5)Limbah B3, 6)Limbah Padat, 7)Ruang Terbuka hijau, 8)Bising dan Getaran 

dan 9)Polusi Udara. Berdasarkan bidang kajian ini PS-S1-TL membagi menjadi 

3 laboratorium riset sebagai penunjang akademik bagi dosen dan mahasiswa 

teknik lingkungan sehingga dosen teknik lingkungan berkelompok dalam tiga 

kelompok keahlian dosen (KKD) yaitu 1)KKD sanitasi dan persampahan, 2) 

KKD kualitas air, dan 3) KKD kualitas udara dan kebisingan.  

 

1.3 Tugas Mahasiswa 

Di universitas atau perguruan tinggi, setiap mahasiswa membuat rencana studi 

di setiap awal semester disesuaikan dengan prestasi akademiknya dan 

pertimbangan-pertimbangan lain serta masukan dari penasehat akademiknya 

yang bisa bersifat sangat individual untuk tiap mahasiswa. Masing-masing 

mahasiswa akan mempunyai jadwal kuliah yang bisa berbeda dengan 

mahasiswa lain. Tiap mahasiswa bisa menentukan sendiri beban akademik 

yang tergantung dari jumlah matakuliah dan satuan kredit semester (sks) yang 
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akan diambil sesuai dengan prestasi akademik (Indeks Prestasi/IP) yang telah 

diraih pada semester sebelumnya. 

 

Dalam pelaksanaan perkuliahan, kuis, tugas desain bertahap, praktikum 

laboratorium, survey lapangan, kuliah lapangan, dan praktikum merupakan 

bagian penting dari pembelajaran di perguruan tinggi dan merupakan 

komponen penentu nilai akhir dari suatu matakuliah. Komponen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran (student outcomes) untuk 

evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan akademik program studi. 

 

Berdasarkan pengalaman, bahwa untuk meraih sukses dalam pembelajaran di 

universitas dan nanti pada saat lulusan baru memasuki dunia kerja sangat 

ditentukan oleh kemandirian, ketekunan dan kerja keras. Dengan belajar 

selama 10 jam tiap hari secara rutin (termasuk kuliah), diharapkan mahasiswa 

dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi tepat waktu. Oleh karena itu 

mahasiswa harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena tugas 

mahasiswa adalah belajar. 
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BAB 2 

Program Studi Sarjana Teknik 

Lingkungan, Departemen Teknik 

Lingkungan Universitas Hasanuddin 

2.1 Visi dan Misi 

Visi dan misi Departemen Teknik Lingkungan disusun berdasarkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran Universitas Hasanuddin dan Fakultas Teknik Unhas, 

sehingga terdapat kesinambungan dan konsistensi dari tingkat universitas 

sampai dengan program studi. 

Visi Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin:  

Program Studi Teknik Lingkungan memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan 

teknik lingkungan unggulan yang berkelanjutan dalam jaringan global sains-

teknologi berbasis benua maritim. 

Misi Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin:  

- Menyelenggarakan pendidikan teknik lingkungan secara berkelanjutan 

guna menunjang kehidupan masyarakat. 

- Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang inovatif dalam peningkatan 

pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan sains-teknologi berbasis 

benua maritim. 

- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat secara pro aktif 

untuk kerjasama strategis dengan pemerintah, institusi pendidikan dan 

dunia industri pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. 

 

2.2 Dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik), dan Mahasiswa 

Informasi terkait jumlah (kuantitatif) dari sumber daya (dosen, tendik, dan 

mahasiswa) dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel  1. Data Mahasiswa Departemen Teknik Lingkungan 

Tahun Akademik 

 
Jumlah Mahasiswa 

Mendaftar 

Jumlah Mahasiswa Baru  

Regular 
bukan 

Transfer 
Transfer 

 
Jumlah Mahasiswa 

Keseluruhan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2016 837 47  255 

2017 869 52  246 

2018 1080 78  274 

 
 

Kegiatan akademik dilaksanakan oleh pengurus, dosen dan tenaga pendidik 

(tendik). Penyelenggaraan administrasi akademik oleh Ketua Program Studi 

(Kaprodi) dan Sekretaris didukung oleh beberapa Tenaga Kependidikan 

(Tendik), mencakup proses penyusunan jadwal kuliah, pengisian rencana studi 

(KRS), perkuliahan, presensi, nilai ujian, kerja praktik, seminar, dan proses 

yudisium untuk persyaratan mendaftar wisuda. Jumlah dan kualifikasi dosen di 

DTL FT UH disajikan pada Tabel 2 berikut ini. 
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Tabel  2. Data Dosen PS-S1-TL 

 

No. Nama Dosen Tetap 
 

NIDN/NIDK Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik*** 
Gelar 

Akademik 
Pendidikan S1, S2, S3  dan 

Asal PT* 
Bidang Keahlian untuk Setiap 

Jenjang Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1  Mary Selintung 0012064302 12 Juni 43 
Guru Besar 
(Emiritus) 

Ir S1 UNHAS Keairan 

M.Sc S2 
Washington State Univ. 

USA 
Lingkungan 

Dr S3 
Virginia Commonwealth 

Univ.USA 
Lingkungan 

2 Sumarni Hamid 0028125802 28 Des.58 Lektor Kepala 

Ir S1 UNHAS Transportasi 

MT S2 UNHAS Sistem Transportasi 

Dr S3 UNHAS Emisi Transportasi 

3 Achmad Zubair 0016015902 
16 Jan. 

59 
Lektor  

Ir S1 UNHAS Keairan 

MS S2 ITB  Teknik Lingkungan 

Dr S3 UNHAS Teknik Lingkungan 

4 Muralia Hustim 0024047205 
24  Apr. 

72 
Lektor  

ST S1 UNHAS Transportasi 

MT S2 ITB  Transportasi 

Dr S3 Kyushu Univ. JAPAN Kebisingan Transportasi 

5 Irwan Ridwan Rahim 0019117201 19 Nov72 Lektor 

ST S1 UNHAS Manajemen Proyek 

MT S2 ITS Manajemen Proyek  

Dr S3 Kyushu Univ. JAPAN Teknik Perkotaan dan Lingkungan 

6 Asiyanthi T. Lando 0020018002 
20 Jan. 

80 
Lektor 

ST S1 UNHAS Geoteknik 

MT S2 ITB Geodesi 

Dr S3 
Kyushu Univ.  

JAPAN 
Teknik Perkotaan dan Lingkungan 

7 Ibrahim Djamaluddin 0014127505 
14 Des. 

75 
Lektor 

ST S1 UNHAS Struktur 

M.Eng S2 Kyushu Univ. JAPAN Teknik Perkotaan dan Lingkungan 
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No. Nama Dosen Tetap 
 

NIDN/NIDK Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik*** 
Gelar 

Akademik 
Pendidikan S1, S2, S3  dan 

Asal PT* 
Bidang Keahlian untuk Setiap 

Jenjang Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Dr S3 Kyushu Univ. JAPAN Teknik Perkotaan dan Lingkungan 

8 Kartika Sari 0001127303 
01Des. 

73 
Asisten Ahli 

ST S1 UNHAS Geoteknik 

MT S2 ITB Geoteknik 

Dr S3 Saga Univ. JAPAN Geoteknik Lingkungan 

9 Roslinda Ibrahim 0023067502 
23 Jun. 

75 
Asisten Ahli 

SP S1 UNHAS Pertanian 

MT S2 ITS Teknik Lingkungan 

Dr S3 UNHAS Fitoremediasi 

10 Rasdiana Zakaria 0022108504 22 Okt. 85 Asisten Ahli 
ST S1 ITB Teknik Lingkungan 

MT S2 ITB Teknik Lingkungan 

11 
Nurjannah Oktorina 
Abdullah 

8883201019 24 Okt. 92 - 
ST S1 UNHAS Teknik Lingkungan 

MT S2 ITS Teknik Lingkungan 
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2.3 Laboratorium 

Laboratorium merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi. Laboratorium berperan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa, 

penelitian dosen dan mahasiswa, serta pelayanan kepada masyarakat. DTLFT 

UH memiliki tiga laboratorium berikut ini. 

1. Laboratorium Kualitas Air 

2. Laboratorium Kualitas Udara dan Bising 

3. Laboratorium Sanitasi dan Persampahan 

 

A. Laboratorium Kualitas Air 

Laboratorium Kualitas Air berdiri seiring dengan berdirinya Prodi Teknik 

Lingkungan pada tahun 2009 sesuai dengan SK pendirian Program Studi 

Teknik Lingkungan (PSTL). Pendirian laboratorium kualitas air pada 

Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin bertujuan untuk 

mendukung pelaksanaan proses pembalajaran S1, dan S2 dalam bentuk 

praktikum dan riset/penelitian. Selain itu, keberadaan laboratorium kualitas air 

juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masayarakat 

oleh dosen bersama dengan mahasiswa.  

 

Gambar 1. Laboratorium Kualitas Air 
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B. Laboratorium Kualitas Udara dan Bising 

Pada awal berdirinya Laboratorium ini hanya berfungsi sebagai Laboratorium 

yang mendukung penelitian tugas akhir mahasiswa S1 Teknik Lingkungan di 

bidang kualitas udara dan kebisingan. Seiring dengan perubahan kurikulum, 

dimana ada beberapa mata kuliah seperti Bising dan Getaran, Pencemaran 

Udara dan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang capaian pembelajarannya 

dapat dicapai dengan dukungan pelaksanaan praktikum, maka pada tahun 

2014 fungsi laboratorium ini berkembang jenis pelayanannya menjadi research 

dan teaching. Untuk mendukung hal diatas maka Laboratorium Kualitas Udara 

dan Kebisingan mempunyai visi dan misi untuk Membangun Inovasi dan 

Teknologi Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan.  Gambar 2 menunjukkan 

ruangan laboratorium yang fungsinya untuk pelaksanaan pengujian, untuk 

menyimpan peralatan laboratorium dan untuk kegiatan response mahasiswa 

yang sedang melaksanakan praktikum. Gambar 3 menunjukkan Terdapat 

ruang riset atau ruang mukim yang dipergunakan oleh mahasiswa tingkat akhir 

yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir untuk topic Kualitas Udara dan 

Kebisingan. 

 

Gambar 2. Ruangan Laboratorium Kualitas Udara dan Bising 
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Gambar 3. Ruangan Mukim/Ruang Riset Kualitas Udara dan Bising 

 

C. Laboratorium Sanitasi Dan Persampahan 

Laboratorium ini sering digunakan untuk praktikum yang mendukung mata 

kuliah Pengelolaan Persampahan, dimana mahasiswa diharapkan mampu 

menentukan timbulan sampah, densitas sampah dan yang terkait mengenai 

persampahan. . Pengujian material penyusun bahan perkerasan juga didukung 

oleh sarana dan prasarana yang memadai. Berikut adalah suasana kegiatan 

penggunan laboratorium perkerasan jalan dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Laboratorium Sanitasi dan Persampahan 

 

2.4 Struktur Organisasi 

Departemen Teknik Lingkungan (DTL) adalah salah satu departemen yang ada 

dalam Manajemen Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. DTL membina 

satu program studi yakni Program Studi Sarjana S1 Teknik Lingkungan yang 

telah terakreditasi A oleh BAN PT pada tahun 2018. Struktur organisasi DTL 

mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 

25000/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan 

Sekolah Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh ketua departemen 

merangkap sebagai ketua Program Studi S1. Pada struktur organisasi DTL 

terlihat bahwa terdapat beberapa organ yang mempunyai tugas pokok dan 

fungsi masing-masing. DTL dipimpin oleh Ketua Departemen dan dibantu oleh 

Sekertaris Departemen dan kepala sekertariat. Sistem pengawasan dijalankan 

oleh Unit Penjamin Mutu Departemen (UPMD). Kepala sekertariat membawahi 

2 tenaga administrasi masing-masing untuk program studi S1 dan S2. Tersedia 

3 laboratorium riset sebagai penunjang akademik bagi dosen dan mahasiswa 

teknik lingkungan sehingga dosen teknik lingkungan berkelompok dalam tiga 

kelompok keahlian dosen (KKD) yaitu KKD sanitasi dan persampahan, KKD 

kualitas air, serta KKD kualitas udara dan kebisingan. Untuk kelancaran 

pengelolaan di ke 3 laboratorium maka ditempatkan 1 orang laboran.  



 
 

12 
 

 

Tabel  3. Alamat Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin 

 

 

 

 Struktur Organisasi Pengurus DTL FT UH Periode 2019-2020 

 

2.5 Akreditasi  

Akreditasi A telah didapatkan oleh Prodi Sarjana TL DTL FT UH pada Tahun 

2018 sesuai dengan surat keputusan BAN-PT No: 2085/SK/BAN-

PT/Akred/S/VIII/2018, yang berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 

Agustus 2018 hingga 1 Agustus 2023. 

 

2.6 Kerjasama Internasional 

Departemen Teknik Lingkungan (DTL) memiliki sejumlah kegiatan yang 

merupakan kerjasama internasional, baik di bidang pendidikan maupun di 

bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya 

Alamat Kampus Departemen Teknik Lingkungan 
Gedung Teknik Sipil dan Lingkungan 
Jl. Poros Malino, Km. 6, Gowa, 92171, 
Sulawesi Selatan 

Telp. 
Fax. 

(0411) 586015, 586262 
(0411) 586015 
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pengakuan internasional terhadap program pendidikan yang diselenggarakan. 

Di bidang pendidikan, kerjasama yang berlangsung saat ini dipaparkan pada 

uraian di bawah ini. Sejumlah kerjasama DTL dpat dilihat pada Tabel 4 berikut.  

 

Tabel  4. Kerjasama instansi luar negeri DTL-FT-UH 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerja Sama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Kyushu Univ., 

Civil & Structural 

Eng. Dept., Urban 

& Environmental 

Eng. Dept. 

Research 

Cooperation 
2014 2016 

- Mengembagkan 
kemampuan meneliti bagi 
dosen PS 

- Meningkatkan jumlah 
publikasi internasional 

- Mengembangkan wawasan 
SDM PS 

 2 

Institute of 

Lowland and 

Marine Research 

Research 

Cooperation 
2013 2016 

- Mengembagkan 
kemampuan meneliti bagi 
dosen PS 

- Meningkatkan jumlah 
publikasi internasional 

3 Saga University, 

Department of 

Science and 

Engineering 

Research 

Cooperation 
2013 2016 

- Mengembangkan 
kemampuan meneliti dosen 
PS 

- Mengembangkan wawasan 
SDM PS 

4 Ehime University, 

Civil and 

Environmental 

Engineering 

Departemen 

Research 

Cooperation 
2013 2017 

- Mengembagkan 
kemampuan meneliti bagi 
dosen PS 

- Meningkatkan jumlah 
publikasi internasional 

- Mengembangkan wawasan 
SDM PS 

5 Kitakyushu 

University 
Research 

Cooperation 
2015 2016 

- Mengembagkan 
kemampuan meneliti bagi 
dosen PS 

- Meningkatkan jumlah 
publikasi internasional 

- Mengembangkan wawasan 
SDM PS 

6 Universiti 

Teknologi 

Petronas 

(Malaysia) 

Research 

Cooperation 
2017 2018 

- Memperkenalkan Unhas 
khususnya PS-S1-TL di 
level internasional 

- Meningkatkan jumlah 
publikasi internasional 

- Mengembangkan 
kemampuan meneliti bagi 
dosen PS 
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BAB 3 

Kurikulum 

3.1 Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran 

3.1.1 Profil Lulusan 

Program Studi S1 Teknik Lingkungan (PS-S1-TL) mengembangkan kurikulum 

OBE di tahun 2015-2016 dan menerapkan pada Semester Awal 2016/2017. 

Profil lulusan versi KKNI yang dimaksud adalah karir atau peran yang dapat 

dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau pekerjaan tertentu antara 1 – 3 

tahun setelah wisuda. Profil Lulusan prodi Teknik Lingkungan berperan 

sebagai: 

1. Peneliti Lingkungan 

2. Pendidik Lingkungan 

3. Pelaku Jasa Industri 

4. Konsultan Lingkungan 

5. Praktisi Lingkungan 

6. Pengelolaan Lingkungan 

 

Setelah perumusan profil lulusan versi KKNI kemudian dibuat profil lulusan 

berbasis OBE yang mempertimbangkan masukan dari para pemangku 

kepentingan prodi sehingga dihasilkan Profil Profesional Mandiri (PPM) 

sebagai berikut: 

1) Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam merancang bangun 

rekayasa dibidang teknik lingkungan untuk memecahkan permasalahan 

lingkungan dalam lingkup lokal dan global (Professional Accomplishment) 

2) Berkarir dan mengelola pekerjaan di bidang teknik lingkungan atau bidang 

lainnya dengan berbekal etika profesi dan wawasan pembangunan 

berkelanjutan (General/Social Accomplishment) 

3) Memiliki pengetahuan dan keterampilan teknik dasar untuk mengamati, 

mengidentifikasi, dan memahami masalah lingkungan untuk melanjutkan  

pendidikan tinggi (Academic Accomplishment). 
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3.1.2 Capaian Pembelajaran (CP) 

Capaian Pembelajaran Program Studi Teknik Lingkungan, FT Unhas, dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam 

bidang teknik lingkungan dengan menerapkan prinsip teknik, sains, dan 

matematika (pengetahuan dasar/fundamental knowledge/scientific 

expertise). 

b) Mampu menerapkan desain teknik untuk menghasilkan solusi yang 

memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan kesehatan masyarakat, 

keselamatan, kesejahteraan, serta faktor-faktor global, budaya, sosial, 

lingkungan, dan ekonomi (desain rekayasa & pemecahan 

masalah/engineering design abilities & problem solving). 

c) Mampu berkomunikasi secara efektif (kemampuan berkomunikasi/ 

communication skill). 

d) Memahami tanggung jawab etika dan profesi yang mempertimbangkan 

dampak solusi teknik dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan sosial  

(tanggung jawab etika dan profesi & memahami dampak dari solusi 

rekayasa/ professional and ethical responsibility & understanding of 

engineering impact). 

e) Memiliki jiwa kepemimpinan serta mampu bekerjasama dalam tim 

multidisiplin (kepemimpinan dan bekerjasama dalam tim/leadership and 

teamwork). 

f) Mampu merancang dan melakukan eksperimen, serta menganalisis dan 

menginterpretasikan data (kemampuan melakukan kesperimen/experimental 

skill). 

g) Kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan terbaru dan 

terkini sesuai kebutuhan, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat 

(pengetahuan terbaru dan strategi pembelajaran yang tepat/latest knowledge 

and appropriate learning strategy/technical know-how). 

 

3.2 Striktur Kurikulum 

Kurikulum yang berjalan pada periode akademik 2019/2020 adalah kurikulum 

2016-2020. Berdasarkan peraturan akademik yang dikeluarkan Universitas 
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Hasanuddin, total SKS untuk program sarjana adalah 144 SKS yang 

dilaksanakan dalam 8 semester. Kurikulm PS-S1-TL terdiri atas::  

a.  Matematika dan ilmu pengetahuan alam (30 SKS). 

b. Ilmu dan teknologi rekayasa (78 SKS) 

c. Teknologi informasi dan komunikasi (3 SKS) 

d. Desain teknik dan eksperimen berbasis masalah (13 SKS) 

e. Pendidikan umum (moral, etika, sosial budaya, lingkungan dan 

manajemen (20 SKS). 

 

3.2.1 Susunan Matakuliah Setiap Semester 

Distribusi matakuliah dalam tiap semester (semester I s.d. semester VIII) dapat 

dilihat dalam Tabel 5 

Tabel  5. Distribusi Matakuliah Dalam Tiap Semester 

No.  Kode MK Nama Mata Kuliah SKS SIFAT 

SEMESTER I 21   

1 008U0032 Wawasan IPTEKS  2 W 

2 009U0032 Bahasa Indonesia 2 W 

3 011U0032 Kewarganegaraan 2 W 

4 016U0033 Matematika Dasar I 3 W 

5 020U0033 Fisika Dasar I 3 W 

6 024U0033 Kimia Dasar  3 W 

7 101D1212 Pengetahuan Lingkungan 2 W 

8 102D1212 Menggambar Teknik Lingkungan 2 W 

9 103D1212 
Pengantar Pemrograman Rekayasa 
Lingkungan 2 

W 

SEMESTER II 21   

1 001U0032 Agama Islam 

2 W 

  002U0032 Agama Katolik 

  003U0032 Agama Protestan 

  004U0033 Agama Hindu 

  005U0033 Agama Budha 

  006U0033 Agama Konghuchu 

2 007U0032 Wawasan Sosial Budaya Maritim 2 W 

3 010U0032 Bahasa Inggris 2 W 

4 012U0032 Pancasila 2 W 
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No.  Kode MK Nama Mata Kuliah SKS SIFAT 

5 017U0033 Matematika Dasar II 3 W 

6 022U0033 Fisika Dasar II 3 W 

7 104D1222 Pengantar Rekayasa Lingkungan 2 W 

8 105D1222 Kimia Lingkungan 2 W 

9 106D1222 Matematika Rekayasa Lingkungan 2 W 

SEMESTER III 19   

1 207D1212 Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah 2 W 

2 208D1212 Mekanika Fluida I 2 W 

3 209D1213 Pengetahuan Struktur 3 W 

4 210D1212 Topografi dan Pemetaan 2 W 

5 211D1213 Hidrologi 3 W 

6 212D1212 Statistika Lingkungan 2 W 

7 213D1212 Etika Rekayasa 2 W 

8 214D1212 Prinsip Geoteknik Lingkungan 2 W 

9 
215D1212 

Manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) 2 

W 

SEMESTER IV 21   

1 216D1223 Drainase dan Sewerage 3 W 

2 217D1223 Mekanika Fluida II 3 W 

3 218D1223 Laboratorium Lingkungan Terpadu 3 W 

4 219D1223 Unit Operasi 3 W 

5 220D1223 Mikrobiologi Teknik Lingkungan 3 W 

6 221D1223 Kebisingan dan Getaran 3 W 

7 222D1223 Pengelolaan Persampahan 3 W 

SEMESTER V 21   

1 323D1213 Unit Proses 3 W 

2 324D1213 Teknik Penyediaan Air Minum 3 W 

3 325D1212 Teknik Pantai dan Pesisir 2 W 

4 326D1213 Pencemaran Udara 3 W 

5 327D1213 Plumbing dan Instrumentasi 3 W 

6 328D1213 Pengelolaan Limbah Industri 3 W 

7 329D1212 Teknologi Lingkungan Tepat Guna  2 W 

8 330D1212 Ruang Terbuka Hijau Perkotaan 2 W 

SEMESTER VI 21   

1 331D1223 Dasar-dasar Amdal 3 W 

2 
332D1223 

Perencanaan Bangunan Pengolah Air 
Minum 3 

W 

3 
333D1223 

Perencanaan Bangunan Pengolah Air 
Limbah  3 

W 

4 334D1222 Kesehatan Lingkungan 2 W 

5 335D1222 Perencanaan dan Pengelolaan Proyek 2 W 

6 336D1222 Kebijakan dan Hukum Lingkungan 2 W 

7 337D1223 Pengelolaan Sumber Daya Alam 3 P 



 
 

18 
 

No.  Kode MK Nama Mata Kuliah SKS SIFAT 

8 338D1233 Keanekaragaman Hayati dan Konservasi 3 P 

9 339D1233 Pemodelan Rekayasa Lingkungan 3 P 

10 340D1233 Ekonomi Lingkungan 3 P 

11 341D1223 Pengelolaan Kualitas Lingkungan 3 P 

SEMESTER VII & SEMESTER VIII 20   

1 442D1232 Kerja Praktek 2 W 

2 499U004 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 W 

3 444D1231 Seminar Tugas Akhir 1 W 

4 445D1234 Tugas Akhir 4 W 

5 446D1233 Pengendalian Pencemaran Udara   (UB) 3 P (U) 

6 447D1233 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  (UB) 3 P (U) 

7 448D1233 Pengendalian Bising (UB) 3 P (U) 

8 449D1233 Bangunan Air (A) 3 P (A) 

9 450D1233 Bioteknologi Lingkungan (A) 3 P (A) 

10 452D1233 Pengelolaan Sungai dan Muara (A) 3 P (A) 

11 451D1233 Pencemaran Tanah dan  Air Tanah (A) 3 P (A) 

12 453D1233 
Ekosistem dan Masalah Sosial 
Lingkungan  (A) 

3 P (A) 

13 454D1233 Hidrolika Air Tanah (A) 3 P (A) 

14 455D1233 Manajemen Bencana (MP) 3 P (S) 

15 456D1233 Pengolahan Akhir Sampah (MP) 3 P (S) 

16 457D1233 Pengelolaan  Limbah B3 (MP) 3 P (S) 

TOTAL JUMLAH SKS  144   

Ket:  W : Mata Kuliah Wajib yang harus diikuti seluruh mahasiswa 

 P : Mata kuliah pilihan yang dapat dipilih sebanyak 2 mata kuliah (6 SKS) 

P(U) : Mata kuliah Pilihan  Peminatan Laboratorium Riset Kualitas Udara 

dan Bising 

P(A) : Mata kuliah Pilihan  Peminatan Laboratorium Riset Kualitas Air 

P(S) : Mata kuliah Pilihan  Peminatan Laboratorium Riset  Sanitasi dan 

Persampahan



 
 

19  

BAB 4 

Deskripsi Mata Kuliah 

4.1 Semester I 

1. Wawasan IPTEKS 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 008U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Memahami pengertian ilmu seni dan teknologi, 

manusia dan alam semesta. Mata kuliah mata 
kuliah ini fokus pada perkembangan teknologi, 
dampak perkembangan teknologi, integritas 
dan etika ilmu seni.dan teknologi. 

Capaian Pembelajaran : 1. Memformulasikan permasalahan 
menggunakan pendekatan berdasarkan 
prinsip wawasan  

  2. Mendemonstrasikan penilaian yang tepat 
dalam pemilihan alternatif tindakan pada 
situasi yang kompleks (argumentasi yang 
keliru dan fakta yang salah) berbasis kode 
etik ipteks. 

 
 
  

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 

2. Bahasa Indonesia 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 009U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Memahami pengembangan kepribadian 

mahasiswa menuju pembentukan orang-orang 
terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam 
bahasa Indonesia. Kuliah ini menekankan 
pada patriotisme, kebangsaan dan budaya 
Indonesia. Selain itu juga penerapan bahasa 
Indonesia di bidang teknik, sains, dan 
teknologi. 

 Capaian Pembelajaran : 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan tata 
bahasa indonesia dan menyediakan media 
visual yang tepat dan efektif. 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 
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3. Kewarganegaraan 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 011U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Memahami pengertian hak dan kewajiban 
warga negara, pengetahuan di kepulauan 
Indonesia sebagai ruang hidup Indonesia 
(geopolitik Indonesia), dan geostrategis 
Indonesia berupa pertahanan negara dan 
pelaksanaan kebijakan nasional berupa politik 
dan strategi nasional. pengetahuan tentang 
Indonesia termasuk letak geografis dan 
potensi sumber daya alam. 

 
 

 

Capaian Pembelajaran : 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan konsepsi kewarganegaraan 
dan mengorganisasikan bahasa dan 
menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif. 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab sosial 
kewarganegaraan melalui identifikasi 
pemangku kepentingan dan menghindari 
situasi menyimpang. 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 
4. Matematika Dasar I 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 016U0033/3.0 
: Tidak ada 
: Mampu memahami tentang sistem bilangan 
real, nilai numerik, nilai rata-rata, nilai absolut, 
sistem koordinat, fungsi variabel tunggal, grafik 
fungsi, batas fungsi, fungsi turunan fungsi 
kontinuitas, nilai ekstrim, integral, integral pasti, 
tak tentu integral; luas, volume, momen inersia 
dan gravitasi bangun geometri, vektor dan 
tensor. Capaian Pembelajaran : 1. Mengevaluasi permasalahan dan 

menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
matematika dasar (calculus I) 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 
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5. Fisika Dasar I 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 020U0033/3.0 
: Tidak ada 
: Memahami pengertian kinematika: vektor, 
gaya dan perpindahan, energi dan entalpi, 
energi potensial, hukum kekekalan energi, 
kesetimbangan; dinamika (momentum, Hukum 
Newton Pertama, Kedua, dan Ketiga, gaya, 
gaya konservatif, daya); mekanika benda kaku 
(pusat massa, momen inersia); listrik statis 
(kuat dan potensial medan listrik, kapasitor); 
listrik dinamis (hambatan, hukum Ohm, listrik 
searah, kemagnetan, dan arus bolak-balik). 
Getaran: pengenalan seri dan transformasi 
Fourier, pengenalan white noise, pengenalan 
sinyal periodik dan non-periodik. 

Capaian Pembelajaran : 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
fisika dasar I 

  2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim 

  3. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
fisika dasar I 

Praktik studio 
Praktikum 

: Tidak ada  
: Ada 

 

6. Kimia Dasar 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 025U0032/3.0 
: Tidak ada 
: Memahami teori dasar atom, reaksi kimia dan   
perhitungan serta konsep molekul (konfigurasi 
elektron pada sifat-sifat unsur), struktur elektron 
dari atom, tabel periodik dan sifat unsur, ikatan 
kimia, energi, konversi energi dan termokimia, 
zat cair. reaksi larutan dan asam, kinetika kimia, 
reaksi kimia dalam larutan dan reaksi asam 
basa, perhitungan konsentrasi larutan, nilai pH 
dalam larutan asam basa, neraca kimia, larutan 
buffer dan hidrolisis, elektrokimia. 

 Capaian Pembelajaran : 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
ilmu kimia dasar. 

 Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 
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7. Pengetahuan Lingkungan 

Kode Mata 
kuliah/SKS Mata 
kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 101D1212/2.0 
: Tidak ada 
: Memberikan pemahaman dan pengembangan 
keahlian dalam bentuk pemahaman tentang 
landasan dan wawasan pengetahuan 
lingkungan, ekosistem biotik dan abiotik, 
pemanfaatan dan keterbatasan sumber daya 
alam dan energi 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Menyelesaikan permasalahan dengan tahapan 
logis sesuai dengan teori dan persamaan 
matematis pada rekayasa pengetahuan 
lingkungan 

 Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak Ada 
: Tidak ada 

 

8. Menggambar Teknik Lingkungan 

Kode Mata 
kuliah/SKS Mata 
kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 102D1212/2.0 
: Tidak ada 
: Memberikan pemahaman dan pengembangan 

keahlian dalam menjelaskan elemen-elemen 
bangunan gedung, dan mengaplikasikan 
perangkat lunak grafis (CAD).  

 Capaian 
Pembelajaran 

1. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan budaya 
pada rekayasa menggambar teknik lingkungan 

2. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam  

Tugas Desain 
Praktikum 

: Ada 
: Tidak ada 
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9. Pengantar Pemrograman Rekayasa Lingkungan 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 103D1212/2.0 
: Tidak ada 
: Mampu memahami bahasa pemrograman dan 
menyelesaikan permasalahan rekayasa 
lingkungan dengan menggunakan pemrogram 
komputer 

Capaian 
Pembelajaran 

:1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
pengantar pemrograman rekayasa lingkungan. 

 
 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 
 

4.2 Semester II 

1. Agama Islam 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 001U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Memahami agama Islam, asal-usul Islam, dasar-

dasar Islam, aqidah, syari'ah, ibadah dan 
mu'amalah, akhlaq, kesalehan, ilmu pengetahuan 
dalam Islam, disiplin pengetahuan dalam Islam. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan bahasa 
dan menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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2. Agama Katolik 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 

: 002U0032/2.0 
: Tidak ada 

Tujuan : Menjadikan Lulusan Katolik yang dicita-citakan 
oleh masyarakat dan gereja, metode studi agama 
di universitas umum, hubungan dasar manusia 
(deskripsi filosofis), pikiran dalam mencari 
kebenaran, manusia setia yang akan mengikuti 
Yesus dan percaya kepada-Nya, sifat Yesus 
Kristus dan perannya dalam kehidupan iman, 
gereja sebagai komunitas yang setia, dasar-dasar 
dan langkah-langkah dalam pertimbangan 
pengambilan keputusan yang baik dan buruk , 
motivasi, keluarga Katolik, agama Katolik 
mengakui otonomi ilmu pengetahuan termasuk 
metodologi, tanggung jawab umat Katolik dalam 
pembangunan dunia, apostolate dari laity sebagai 
tugas yang setia di antara dunia. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan bahasa 
dan menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang  

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
3. Agama Protestan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 003U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Mampu memahami pembangunan, masalah etika 

dalam kehidupan sosial, Kapita Selecta (Tema 
Kapita Selecta). 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan bahasa 
dan menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif 

2. Mengenali  etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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4. Agama Hindu 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 004U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Mampu memahami Filsafat Ilmu dan Agama, 

Sejarah Hindu, Alam Semesta, Weda sebagai 
Kitab Suci dan Sumber Hukum dalam Prinsip-
prinsip Hindu Srada dalam Agama Hindu, Catur 
Purusartha dan Catur Asrama, Catur Harga 
Yoga, Sosiologi Hindu, Sad Darsana, Persepsi 
dan etika Hindu, Adnya, Pandita dan Pinandita, 
tempat suci, hari-hari suci Hindu. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan bahasa 
dan menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
 
 
 
 
 
5. Agama Budha 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 005U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Mampu memahami manusia dan agama Budha, 

asal mula Budha, dasar-dasar Budha, Dharma, 
persepsi, meditasi, Budha dan Sains. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan bahasa 
dan menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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6. Agama Konghuchu 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 006U0032/2.0 
: Tidak ada 
: Mampu memahami Esensi dan Nilai Khonghucu 

bagi Umat Manusia, Nilai Sejarah Khonghucu, 
Agama dan Kebajikan, Landasan Konghucu, 
Perintah Khonghucu, Prinsip Keyakinan (Chen 
Xin Zhi Zhi). 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan bahasa 
dan menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
7. Wawasan Sosial Budaya Maritim 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 007U0032/2.0 
: Wawasan IPTEKS 
: Menggambarkan karakter lokal Bugis-Makassar 

dengan budaya maritim. Mengenalkan kondisi 
lingkungan dan sumber daya laut, demografi 
masyarakat pesisir dan pulau-pulau, serta isu-isu 
ekonomi dan sosial budaya masyarakat maritim. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam 

2. Mendemonstrasikan penilaian yang tepat dalam 
pemilihan alternatif tindakan pada situasi yang 
kompleks (argumentasi yang keliru dan fakta 
yang salah) berbasis kode etik sosial budaya 
maritim 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
8. Bahasa Inggris 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 010U0032/2.0 
: Bahasa Indonesia 
: Memahami perkembangan kepribadian siswa 

terhadap pembentukan orang-orang 
berpendidikan yang mahir berkomunikasi dalam 
bahasa Inggris. Kuliah ini menekankan pada 
kamus dwibahasa, pratinjau dan memprediksi, 
skimming dan pemindaian, memahami paragraf, 
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dan pola organisasi. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan tata 
bahasa inggris dan menyediakan media visual 
yang tepat dan efektif 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 

9. Pancasila 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 012U0032/2.0 
: Kewarganegaraan 
: Memahami dasar-dasar ideologi Indonesia 

"Pancasila" dan Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia (UUD 1945). Kursus ini akan 
membahas tentang sejarah perkembangan 
ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai 
sistem filsafat etika, ideologi, paradigma 
masyarakat, kehidupan berbangsa dan 
berbangsa, dan implementasi Pancasila dalam 
kehidupan kampus. Lebih lanjut, ia menjelaskan 
UUD 1945 dasar UUD 1945 (definisi dasar, UUD 
1945, sistem pemerintahan, lembaga negara, 
hubungan negara-warga negara, dan dinamika 
UUD 1945). 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan dan mengorganisasikan bahasa 
dan menyediakan media visual yang tepat dan 
efektif 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
10. Matematika Dasar II 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 017U0033/3.0 
: Matematika dasar I 
: Kursus ini berisi fungsi beberapa variabel, batas 

derivatif fungsi dari beberapa variabel, aplikasi 
turunan untuk menentukan nilai ekstrim dari 2 
variabel, integral ganda dan penerapannya dalam 
beberapa geometri, persamaan diferensial dasar 
dan teknik penyelesaiannya, transformasi Laplace 
dan definisi penyelesaian persamaan diferensial 
dasar dengan kondisi awal, beberapa fungsi 
khusus (Fungsi Unik) dan sifat-sifatnya, seri 



 
 

28  

Fourier. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Mengevaluasi permasalahan dan menyelesaikan 
dengan melakukan kontrol terhadap hasil 
perhitungan matematis pada matematika dasar 
(calculus II) 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
11. Fisika Dasar II 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 022U0033/3.0 
: Fisika Dasar I 
: Kursus ini berisi bahan-bahan dasar statis 1; dasar-

dasar analisis stres, ketegangan, dan deformasi; 
dasar-dasar mekanika fluida dan dasar-dasar 
rekayasa transportasi. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
fisika dasar I 

2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim  

3. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
fisika dasar I 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Ada 

  

12. Pengantar Rekayasa Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 104D1222/2.0 
: Tidak ada 
: Memberikan pemahaman mengenai visi, misi dan 

tujuan teknik lingkungan, dasar dan perkembangan 
ilmu teknik lingkungan, pengenalan bidang tugas 
sarjana teknik lingkungan, memahami bidang 
infrastruktur dasar perkotaan, pengelolaan kualitas 
lingkungan, memahami masalah sanitasi dan 
kesehatan lingkungan, serta peran  ioteknologi 
dalam bidang teknik lingkungan. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Mengevaluasi permasalahan dan menyelesaikan 
dengan melakukan kontrol terhadap hasil 
perhitungan matematis pada rekayasa 
lingkungan 

2. Mendemonstrasikan penilaian yang tepat dalam 
pemilihan alternative tindakan pada situasi yang 
kompleks (argumentasi yang keliru dan fakta 
yang salah) berbasis kode etik rekayasa 
lingkungan 

Tugas Desain : Tidak ada 
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Praktikum : Tidak ada 

 
13. Kimia Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 105D1222/2.0 
: Kimia Dasar 
: Memberikan pemahaman tentang sejarah, 

konsep, dinamika, dampak-dampak , mobilitas, 
akumulasi dan antisipasi senyawa kimia di 
Athmosfher, Hidrosfher, Lithosfher dan Biosfher 
baik sebagai kontaminan maupun sebagai 
polutan di lingkungantersebut, pada dimensi yang 
luas dan utuh serta berkembang terus secara 
dinamis mengikuti perkembangan sains dan 
kehidupan manusia, sehingga dapat terjawab 
permasalahan pencemaran kimia dan cara 
antisipasinya di lingkungan Athmosfher, 
Hidrosfher, Lithosfher dan Biosfher, terutama 
disektor strategis seperti sektor: Industri, 
transportasi, medis dan obat-obatan, 
pertambangan, pestisida, polimer, plastik, pakan, 
semen, makanan dan minuman, nanoteknologi, 
rumah tangga dan lain-lain 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
kimia lingkungan 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
14. Matematika Rekayasa Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 106D1222/2.0 
: Matematika Dasar I 
: Memberikan pemahaman tentang pengetahuan 

dan kemampuan matematika yang lebih spesifik 
untuk kebutuhan rancang bangun dan pemodelan 
rekayasa lingkungan    

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Mengevaluasi permasalahan dan menyelesaikan 
dengan melakukan kontrol terhadap hasil 
perhitungan matematis pada matematika 
rekayasa lingkungan 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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4.3 Semester III 

1. Metode Penelitian & Penulisan Ilmiah 

Kode Mata Kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 207D1112/2.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman tentang teori tentang Hakikat Ilmu 
dan Penelitian sebagai Proses Ilmiah, 
Konseptualisasi Masalah dan Hipotesis 
penelitian, Penarikan Sampel, Desain 
Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Analisis 
Pendahuluan, Analisis Uji Hipotesis, Penulisan 
Laporan Penelitian dan Teknik Presentasi 

Capaian Pembelajaran 3. Berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan sumber daya dan referensi 
eksternal secara kualitatif dan kuantitatif 

4. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang. 

5. Mengumpulkan sejumlah informasi yang 
berhubungan dengan topik penulisan. 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

  

2. Mekanika Fluida I 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 208D1212 /2.0 
: Fisika Dasar I dan Fisika Dasar II 
: Mengarahkan mahasiswa untuk dapat 

memahami definisi fluida dan karakteristik fluida, 
mengidentifikasi tekanan fluida, memahami 
pengukuran tekanan, menghitung gaya tekanan 
di bidang yang terendam dan lokasi tekanan, 
melakukan eksperimen dalam jet fluida, 
memahami prinsip-prinsip hukum Archimedes 
dan stabilitas objek, memahami undang-undang 
kekekalan massa dan energi, menjelaskan 
persamaan Bernoulli dan aplikasinya, 
menganalisis kecepatan aliran buangan dan 
klasifikasi aliran, menghitung kehilangan daya 
minor dalam pipa, merancang aliran melalui 
sistem pipa, melakukan eksperimen pada 
Osborne Reynolds dan jaringan pipa. 
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Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi  permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
mekanika fluida. 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada mekanika fluida 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
mekanika fluida 

Tugas Desain  
Praktikum 

: Tidak ada 
: Ada 

 
 
 
 
 
 

 

3. Pengetahuan Struktur 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 209D1213 /3.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini untuk menganalisis struktur tak 

tentu akan disajikan kepada siswa. Metode yang 
digunakan meliputi deformasi konsisten, Teorema 
tiga momen, Defleksi lereng, dan metode distribusi 
momen. 

Capaian Pembelajaran 1. Menyelesaikan permasalahan dengan tahapan 
logis sesuai dengan teori dan persamaan 
matematis pada suatu struktur 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan budaya 
pada suatu struktur 

Tugas Desain  
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 
 
 
 
 
 

 

12. Topografi dan Pemetaan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 210D1212/2.0 
: Tidak Ada 
: Memberikan pemahaman dan pengembangan 

keahlian dalam bentuk ruang lingkup pemahaman 
tentang bahagian kecil dari ilmu geodesi, konsep 
dasar, metode pengukuran, praktikum dan 
pengumpulan data, prosedur pengukuran, 
pengukuran trigonometris dan barometris, 
penggambaran garis kontur, cut and fill, stake out, 
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dan existing lahan 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Mengevaluasi permasalahan dan menyelesaikan 
dengan melakukan kontrol terhadap hasil 
perhitungan matematis pada pemetaan topografi 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta 
faktor global, ekonomi, sosial dan budaya pada 
pemetaan topografi 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 
aturan tim 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen (survey) 
pada pemetaan topografi 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Ada 

 
5. Hidrologi 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 211D1213 /3.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini memberikan pengajaran terkait 

prinsip dasar aliran, klasifikasi aliran, persamaan 
kontinuitas, persamaan energi, persamaan 
momentum, tegangan geser, distribusi kecepatan 
pada bagian vertikal, persamaan kecepatan 
empiris, energi spesifik, aliran seragam melalui 
saluran terbuka, energi spesifik, gaya spesifik, 
aliran berubah lambat laun, loncatan hidraulis, 
model dan analisis dimensi, aspek lingkungan 
dari Hidrologi saluran terbuka 

Capaian Pembelajaran 
 

 

  

1. Mengevaluasi  permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
rekayasa hidrologi 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada rekayasa hidrologi 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim. 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
rekayasa hidrologi 

Tugas Desain  
Praktikum 

: Tidak ada 
: Ada 
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6. Statistika Lingkungan 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 212D1212 /2.0 
: Matematika Dasar I dan Matematika Dasar II 
: Mampu memahami dan menganalisis data statistik 

dan probabilitas untuk kelompok frekuensi dan 
deskripsi, persamaan regresi dan korelasi, dan 
pada variable diskrit, kontinyu, dan normal. Mampu 
menjelaskan kesimpulan statistik untuk mean, 
varians, dan proporsi, serta mampu mengevaluasi 
permasalahan dalam analisis varians dan 
menyelesaikan permasalahan pada uji chi-kuadrat 
untuk distribusi frekuensi. 

Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi  permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
statistika lingkungan 

2. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam. 

3. Menganalisis data secara statistika lingkungan 

Tugas Desain  
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Etika Rekayasa 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 213D1212 /2.0 
: Tidak ada 
: Memberikan pemahaman tentang etika profesi 

insinyur bidang teknik lingkungan meliputi: prinsip 
dasar profesi bidang tekni lingkungan, kode etik 
profesi, tanggung jawab profesi bidang teknik 
lingkungan, dan sikap dari profesi bidang teknik 
lingkungan. Materi perkuliahan juga membahas 
tentang pemahaman dan pengetahuan terkait kasus-
kasus etika dalam bidang ranah teknik lingkungan. 

 Capaian Pembelajaran 1. Mempertimbangkan dampak dari solusi rekayasa 
secara global, ekonomi, lingkungan, dan 
kemasyarakatan pada etika rekayasa 

2. Menunjukkan pemahaman mendalam terhadap 
isu kontemporer pada etika rekayasa. 

Tugas Desain  
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 
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8. Prinsip Geoteknik Lingkungan 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 214D1212 /2.0 
: Tidak ada 
: Memberikan pemahaman mengenai konsep dasar 

geoteknik lingkungan yang bertujuan untuk 
memberikan perspektif baru mengenai konsep dasar, 
teori, teknik dan penerapan lapangan dari pengujian 
inovatif dan metodologi analisis dan praktik teknik 
dalam rekayasa geoenvironmental. 

Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi permasalahan dan menyelesaikan 
dengan melakukan kontrol terhadap hasil 
perhitungan matematis pada prinsip geoteknik 
lingkungan 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan dengan 
mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan 
kesejahteraan masyarakat serta faktor global, 
ekonomi, sosial dan budaya pada prinsip geoteknik 
lingkungan Tugas Desain  

Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Manajemen K3 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 215D1212 /2.0 
: Tidak ada 
: Memberikan pemahaman dan keterampilan dalam 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3) meliputi maksud, prinsip dasar 
hukum serta sejarah K3, pentingnya SMK3 dan 
organisasi K3, tujuan pengelolaan dan 
perhitungan kinerja sumber daya manusia pada 
K3, jenis dan fungsi alat pelindung diri (APD), 
menghitung resiko K3 dan membuat analisa 
keselamatan, pencapaian dan penerapan K3, 
interpretasi elemen audit K3, ergonomi, 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 
keselamatan mekanis dan pencegahan 
kecelakaan, ventilasi industri dan respirator, 
toksikologi lingkungan kerja, dan sistem 
pengelolaan kedaruratan. Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi permasalahan dan 

menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
manajemen K3 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta 
faktor global, ekonomi, sosial dan budaya pada 
manajemen K3 
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Tugas Desain  
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 Semester IV 

1. Drainase dan Sewerage 

Kode Mata kuliah/SKS 

Mata kuliah Prasyarat 

Tujuan 

: 216D1223/3.0 

: Mekanika Fluida I, Mekanika Fluida II, Hidrologi 

: Memberikan pemahaman dan pengembangan 

keahlian dalam bentuk pemahaman tentang 

dimensi saluran dan bangunan pendukung 

drainase serta konsep perencanaan sistem 

jaringan air limbah, bangunan penunjang dan 

operasi dan pemeliharaannya. Setelah lulus mata 

kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan 

prinsip hidrolika untuk menunjang perencanaan 

sistem drainase, penyaluran air limbah, dan 

bangunan pengolahan air limbah 

Capaian Pembelajaran 1. Memformulasikan permasalahan 
menggunakan pendekatan berdasarkan 
prinsip rekayasa drainase dan sewerage 

2. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen desain pada rekayasa drainase 
dan sewerage 

Tugas Desain : Ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
2. Mekanika Fluida II 

Kode Mata kuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 

: 217D1223/2.0 
: Fisika Dasar I, Fisika Dasar II, Mekanika Fluida I 

Tujuan : Memberikan pengajaran terkait prinsip dasar 
aliran, klasifikasi aliran, persamaan kontinuitas, 
persamaan energi, persamaan momentum, 
tegangan geser, distribusi kecepatan pada 
bagian vertikal, persamaan kecepatan empiris, 
energi spesifik, aliran seragam melalui saluran 
terbuka, energi spesifik, gaya spesifik, aliran 
berubah lambat laun, loncatan hidraulis, model 
dan analisis dimensi, aspek lingkungan dari 
hidrolika saluran terbuka. 
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Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
mekanika fluida II 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada mekanika fluida II 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
mekanika fluida II 

 
 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Ada 
 

3. Laboratorium Lingkungan Terpadu 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 218D1223/3.0 
: Kimia Lingkungan 
: Memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar 
pencemaran lingkungan  dan analisis kualitas 
lingkungan sedangkan keterampilan yang 
diharapkan adalah mahasiswa mengenal dan 
mengetahui cara menggunakan peralatan 
laboratorium termasuk alat pengambilan 
sampel dan tata cara pengujian sampel 
lingkungan (urutan kegiatan dan penggunaan 
bahan kimia). 

Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
laboratorium lingkungan terpadu 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada laboratorium lingkungan terpadu 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
laboratorium lingkungan terpadu 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Ada 
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4. Unit Operasi 

Kode Matakuliah/SKS  
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 219D1223/3.0 
: Kimia Dasar, Kimia Lingkungan dan Laboratorium 
Lingkungan 
: Membahas tentang definisi, tujuan, gambaran 

umum mengenai mekanisme operasi yang ada 
dalam sistem pengolahan air, udara dan limbah 
padat. Materi pada mata kuliah ini ialah dasar 
sistem pengolahan air, udara, dan limbah padat, 
proses fisik, kimia, dan biologi unit-unit operasi 
sistem pengolahan air, udara dan limbah padat, 
proses mixing, sedimentasi, flotasi, aerosol 
separation, filtrasi, proses biologi dalam 
pengolahan limbah, dan proses fisik, kimia pada 
unit operasi di lapangan. 

Capaian Pembelajaran : 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada unit 
operasi 

2. Menganalisis dalam batasan realistis untuk 
mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan budaya 
pada unit operasi 

  
Tugas Desain : Tidak ada  
Praktikum : Tidak ada 

 

5. Mikrobiologi Teknik Lingkungan 

Kode Mata kuliah/SKS  
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 220D1223/3.0 
: Tidak ada 
: Memberi dasar pemahaman akan konsep 
dan peran mikroorganisme di lingkungan dan 
pengaruhnya pada kehidupan manusia. 
Mikroorganisme banyak dimanfaatkan dalam 
bidang lingkungan, di antaranya berperan 
membantu memperbaiki kualitas lingkungan 
terutama untuk mengatasi masalah 
pencemaran lingkungan, baik di lingkungan 
tanah maupun perairan. Kegiatan praktikum 
berisi pokok – pokok bahasan mengenai media 
kultur, teknik aseptis dan sterilisasi, teknik 
eksplorasi mikroorganisme di lingkungan, 
isolasi suatu spesies mikroorganisme dari 
suatu populasi campuran; identifikasi 
karakteristik biologis mikroorganisme baik 
secara mikroskopis dan makroskopis. 
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Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
mikrobiologi teknik lingkungan 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada mikrobiologi teknik lingkungan 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen 
pada laboratorium lingkungan terpadu 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Ada 

 

6. Kebisingan dan Getaran 

Kode Matakuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 221D1223/3.0 
: Tidak ada 
: Mencakup teori dan praktek pengukuran 

mengenai kebisingan dan getaran. Dimulai 
dengan penjelasan mengenai teori dasar bunyi, 
kebisingan dan getaran. Selanjutnya akan 
dijelaskan Metode pengukuran tingkat 
kebisingan, penggunaan alat sound level meter 
(SLM) sebagai alat pengukuran tingkat 
kebisingan dan getaran. Untuk pengaplikasin 
teori pengukuran yang telah diberikan 
selanjutnya dilakukan praktek pelaksanaan 
pengukuran tingkat kebisingan menggunakan 
alat sound level meter di jalan raya untuk 
menghitung tingkat kebisingan L10, L90, L50, Leq, 

LAeq. 
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Capaian Pembelajaran 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
kebisingan dan getaran. 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada kebisingan dan getaran. 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim. 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
kebisingan dan getaran. 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Ada 

 

7.  Pengelolaan Persampahan 

Kode Matakuliah/SKS 
Mata kuliah Prasyarat 

: 222D1223/3.0 
: Tidak Ada 

 
 
 

Tujuan : Membahas mengenai sampah (limbah padat), 
permasalahan, penanganan, pengelolaan, dan 
pengolahan sampah yang timbul di lingkungan 
masyarakat  

Capaian Pembelajaran 1. Menyelesaikan permasalahan dengan 
tahapan logis sesuai dengan teori dan 
persamaan matematis pada pengelolaan 
sampah 

2. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pengelolaan sampah 

3. Menganalisis data pada tugas pengelolaan 
sampah 

Tugas Desain : Ada 

Praktikum : Tidak Ada 
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4.5 Semester V 

1. Unit Proses 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

  : 323D1213/3.0 
:Unit Operasi, Kimia Lingkungan dan 

Mikrobiologi Lingkungan 
: Mampu memahami definisi, tujuan, gambaran 

umum mengenai proses kimia dan biologi yang 
ada dalam sistem pengolahan air, udara dan 
limbah padat. Capaian 

Pembelajaran 
1. Mengevaluasi permasalahan dan 

menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
unit proses 

2. Menganalisis dalam batasan realistis untuk 
mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada unit proses 

 Tugas Desain : Tidak Ada 

Praktikum : Tidak Ada 

 
2. Teknik Penyediaan Air Minum 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 324D1213/3.0 
: Mekanika Fluida II, Unit Operasi, Laboratorium 

Lingkungan Terpadu 
: Mampu memahami pentingnya air dalam 
kehidupan, air baku, kualitas air, kebutuhan air, 
proyeksi penduduk, dasar-dasar penyediaan air 
minum, sistem pengolahan air, reservoir, 
perencanaan sistem distribusi air, perencanaan 
sistem pengaliran air, perencanaan jaringan 
sistem distribusi, perpipaan, model/program 
distribusi, serta operasi dan pemeliharaan 
sistem penyediaan air minum. 

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
teknik penyediaan air minum 

  2. Menganalisis dalam batasan realistis untuk 
mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta 
faktor global, ekonomi, sosial dan budaya pada 
teknik penyediaan air minum 

 Tugas Desain : Tidak Ada 

Praktikum : Tidak Ada 
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3. Teknik Pantai dan Pesisir 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 325D1212/2.0 
: Mekanika Fluida II 
: Mampu memahami tentang pengertian pantai, 

potensi & permasalahan pantai, peranan 
pengelolaan pantai, gelombang & teori gelombang, 
deformasi gelombang, cara mendapatkan data 
gelombang & statistik gelombang, arus & fluktuasi 
muka air, proses pantai & muara sungai, 
bangunan pantai, pemodelan pantai dan studi 
kasus Capaian 

Pembelajaran 
1. Memformulasikan permasalahan menggunakan 

pendekatan berdasarkan prinsip pengelolaan 
pantai dan pesisir 

2. Menentukan dan mengintegrasikan instrumen 
desain teknik pada pengelolaan pantai dan pesisir 

Tugas Desain : Tidak Ada 
Praktikum : Tidak Ada 

 
4. Pencemaran Udara 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 326D1213/3.0  
: Tidak Ada 
: Mampu memahami teori dan praktek pengukuran 

mengenai pencemaran udara, dengan 
penjelasan mengenai teori mengenai 
pencemaran udara, karakteristik, sumber dan 
jenis pencemaran udara serta issu-issu lainnya 
serta penilaian kualitas udara, metode 
pengukuran konsentrasi polutan dan emisi serta 
penjelasan penggunaan alat pengukuran 
konsentrasi polutan. untuk pengaplikasin teori 
pengukuran yang telah diberikan selanjutnya 
dilakukan praktek pelaksanaan pengukuran 
konsentrasi polutan dan emisi di jalan raya untuk 
menganalisis tingkat pencemaran udara 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Mengevaluasi  permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
pencemaran udara 

2. Menghasilkan desain yang sesuai untuk 
mendapatkan solusi yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta 
faktor global, ekonomi, sosial dan budaya pada 
pencemaran udara 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 
aturan tim 

4. Mendesain dan melakukan eksperimen pada 
pencemaran udara 

Tugas Desain : Tidak Ada 

Praktikum : Ada 
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5. Plumbing dan Instrumentasi 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 327D1213/3.0 
: Tidak Ada 
: Mampu memahami tentang defenisi sistem 

plumbing dan sistem perpompaan, konsep 
sistem plumbing air bersih dan air kotor, 
konsep reservoir, konsep pompa, definisi dan 
kegunaan sistem vent, konsep dasar 
pendimensian pipa vent, definisi dan kegunaan 
plumbing pencegah kebakaran, defenisi dan 
elemen sistem plumbing untuk penyaluran air 
hujan, penentuan parameter penentu 
kebutuhan pompa, dan, contoh apikasi dan 
perencanaan pompa.  

Capaian 
Pembelajaran 

: 1.Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
plumbing dan instrumentasi 
2. Menganalisis dalam batasan realistis untuk 
mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan budaya 
pada plumbing dan instrumentasi 

Tugas Desain : Ada 

Praktikum : Tidak Ada 

 
6. Pengelolaan Limbah Industri 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 328D1213/3.0 
: Tidak Ada 
: Mampu memahami tentang definisi limbah 

industri, aspek-aspek teknis dan 
perkembangan Pengelolaan Limbah Industri, 
Konsep Produksi dan Teknologi Bersih, SML 
ISO 14001, PROPER, definisi, sumber, 
komposisi, karakteristik dan rangkaian 
kegiatan pengelolaan limbah (cair,padat dan 
gas) industri, teknologi yang tepat untuk 
mengolah limbah (cair,padat dan gas) industri 
tertentu Capaian 

Pembelajaran 
: 1. Mengevaluasi permasalahan dan 

menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
pengelolaan limbah industri 
2. Mendemonstrasikan penilaian yang tepat 
dalam pemilihan alternatif tindakan pada 
situasi yang kompleks (argumentasi yang 
keliru dan fakta yang salah) berbasis kode etik 
profesi Tugas Desain : Tidak Ada 

Praktikum : Tidak Ada 
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7. Teknologi Lingkungan Tepat Guna 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 329D1212/2.0 
: Tidak Ada 
: Memberikan pemahaman dan pengembangan 

keahlian dalam bentuk pemahaman tentang 
pengertian teknologi tepat guna dalam 
infrastruktur dalam penyelesaian permasalahan 
sanitasi, tingkat deskripsi penyakit akibat 
sanitasi yang buruk dan proses pengendalian 
penyakit, serta aplikasi dan pemilihan TLTG 
yang bekerlanjutan dalam masyarakat, 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
teknologi lingkungan tepat guna kawasan 
pesisir 

2. Menganalisis data pada teknologi lingkungan 
tepat guna kawasan pesisir 

3. Mendiskusikan isu terkini pada teknologi 
lingkungan tepat guna kawasan pesisir 
  

Tugas Desain : Ada 

Praktikum : Tidak Ada 

 
8. Ruangan Terbuka Hijau Perkotaan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 330D1212/2.0 
: Tidak Ada 
:Melengkapi pengetahuan mahasiswa mengenai 
prasarana Kawasan pesisir terkait Ruang 
Terbuka sebagai komponen Kota Berkelanjutan, 
Permasalahan Lingkungan di Perkotaan dan 
Ketersediaan RTH, Wawasan Lingkungan 
dalam Kebijaksanaan Pengembangan Kota, 
Vegetasi sebagai Elemen RTH, Standar 
Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dan 
Pengembangan dan Pembangunan Ruang 
Terbuka Hijau.   Capaian 

Pembelajaran 
1. Memformulasikan permasalahan menggunakan 

pendekatan berdasarkan prinsip ruang terbuka 
hijau kawasan pesisir 

2. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada ruang 
terbuka hijau kawasan pesisir 

3. Menganalisis data pada ruang terbuka hijau 
kawasan pesisir 

Tugas Desain : Ada 

Praktikum : Tidak Ada 
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4.6 Semester VI 
 

1. Dasar-dasar AMDAL 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 331D1223/3.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman tentang konsep penyusunan dokumen 
AMDAL, aspek legal AMDAL, prosedur AMDAL, 
teknik pengumpulan dan analisis data, rona 
lingkungan awal, metode evaluasi dampak, 
melakukan identifikasi, prediksi, dan evaluasi 
dampak besar dan penting pada lingkungan yang 
ditimbulkan dari berbagai kegiatan dalam suatu 
proyek. Capaian 

Pembelajaran 
1. Mengevaluasi permasalahan dan 

menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
dasar-dasar AMDAL 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada dasar-dasar AMDAL 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim 

Tugas Desain : Tidak ada  
Praktikum : Tidak ada 

 
 
 

 
2.  Perencanaan Bangunan Pengolah Air Minum 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 332D1223/3.0  
: Unit Proses dan Unit Operasi 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman konsep perencanaan dan 
perancangan bangunan pengolahan air minum, 
pemilihan proses pengolahan air, desain dan 
perhitungan dimensi unit-unit bangunan 
pengolahan air minum. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
bangunan pengolah air minum 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada perencanaan 
bangunan pengolah air minum 

3. Mengumpulkan sejumlah informasi yang 
berhubungan dengan topik kegiatan  

4. Menganalisis data pada perencanaan 
bangunan pengolah air minum 

Tugas Desain : Ada  

Praktikum : Tidak ada 
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3. Perencanaan Bangunan Pengolah Air Limbah 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 333D1223/3.0 
: Unit Operasi dan Unit Proses 
: Memberikan pemahaman dan pengembangan 

keahlian dalam bentuk pemahaman tentang 
perencanaan sistem sanitasi meliputi pemilihan 
teknologi dan dimensi unit-unit pengolahan air 
limbah, serta pengolahan lumpur tinja, 
perhitungan unit desain bangunan pengolahan 
air limbah meliputi sumur pengumpul, bak 
ekualisasi, grit chamber, prasedimentasi, jenis 
dan dimensi bioreaktor, sedimentasi. Bangunan 
pengolahan lumpur meliputi thickener, sludge 
digester dan sludge drying bed. Kuliah 
dilengkapi tugas Perencanaan Bangunan 
Pengolahan Air Limbah. 

  
Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
Perencanaan Bangunan Pengolah Air Limbah 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada Perencanaan 
Bangunan Pengolah Air Limbah 

3. Mengumpulkan sejumlah informasi yang 
berhubungan dengan topik kegiatan 

4. Menganalisis data pada Perencanaan 
Bangunan Pengolah Air Limbah 

Tugas Desain : Ada  
 Praktikum : Tidak ada 
 
 
 

 

4. Kesehatan Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 334D1223/2.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman/penjelasan mengenai kesehatan 
masyarakat dan kesehatan lingkungan, manusia 
dan lingkungannya, toksikologi lingkungan, efek 
dari toksikologi lingkungan, uji toksisitas, 
lingkungan pre-natal, atmosfir, hidrosfir, litosfir, 
biosfir, dan sosiosfir. 
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Capaian 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap kesehatan lingkungan 

2. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam 

3. Mengumpulkan sejumlah informasi yang 
berhubungan dengan topik kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas Desain : Tidak ada  
 Praktikum : Tidak ada 
 
 
 

 

5. Perencanaan dan Pengelolaan Proyek 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 335D1222/2.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini memberikan pengetahuan (i) 

tahapan dalam penyelenggaraan proyek, mulai 
dari tahapan inisiasi, perencanaan, 
pelaksanaan dan penyelesaian akhir proyek; (ii) 
perencanaan proyek meliputi : penyusunan 
lingkup pekerjaa/ Work breakdown structure, 
rencana jadwal proyek dan rencana biaya 
proyek, (iii) pengendalian proyek meliputi 
pengendalian jadwal dan pengendalian biaya 
proyek serta (iii) analisis pihak-pihak yang 
terlibat dalam proyek dan struktur organisasi 
proyek. 

 

 

 

 

  

Capaian 
Pembelajaran 

: 1. Memformulasikan permasalahan 
menggunakan pendekatan berdasarkan 
prinsip perencanaan dan pengendalian 
proyek. 

2. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen desain pada perencanaan dan 
pengendalian proyek. 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sesuai aturan tim 

Tugas Desain : Ada 

Praktikum : Tidak ada 
 
 
 

 
6. Kebijakan dan Hukum Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

 

: 336D1222/2.0 
: Tidak ada 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
kemampuan melakukan identifikasi masalah dan 
analisis untuk kebijakan dan hukum lingkungan.  
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Capaian  
Pembelajaran    

1. Mengevaluasi permasalahan dan 
menyelesaikan dengan melakukan kontrol 
terhadap hasil perhitungan matematis pada 
kebijakan dan hukum lingkungan 

2. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam 

3. Mendemonstrasikan penilaian yang tepat 
dalam pemilihan alternatif tindakan pada 
situasi yang kompleks (argumentasi yang 
keliru dan fakta yang salah) berbasis kode etik 
profesi 

Tugas Desain : Tidak Ada  

Praktikum : Tidak ada 

 

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 337D1223/3.0 
: Tidak ada 
: Memberikan pemahaman dan pengembangan 

keahlian dalam bentuk pemahaman tentang 
konsep dasar pengelolaan sumber daya alam 
dan pemilihan teknologi yang tepat serta dapat 
menerapkan perencanaan pengelolaan sumber 
daya alam secara komprehensif. 

 
 Capaian  

Pembelajaran    
1. Menentukan dan mengintegrasikan 

instrumen/konsep/metode desain pada 
pengelolaan sumber daya alam 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pengelolaan 
sumber daya alam 

3. Menganalisis data pada pengelolaan sumber 
daya alam 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pengelolaan 
sumber daya alam 

Tugas Desain : Tidak Ada  
Praktikum : Tidak ada 
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8. Keanekaragaman Hayati dan Konservasi 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 338D1233/3.0 
: Tidak ada 
: Mampu memahami mengenai hubungan 

komunitas dan ekosistem, dan 
keanekaragaman hayati. Memberikan 
pemahaman tentang pentingnya mengenai 
“species exotics” atau species langka 
khususnya di Indonesia. Selanjutnya, 
mendiskusikan tentang kelestarian lingkungan 
dan bagaimana menganalisa perencanaan 
konservasi dan perbedaannya. Menganalisa 
tantangan-tantangan konservasi dan 
mendesain “natural preserves” khususnya di 
Indonesia 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
keanekaragaman hayati dan konservasi 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada keanekaragaman 
hayati dan konservasi 

3. Menganalisis data pada keanekaragaman 
hayati dan konservasi 

4. Mendiskusikan isu terkini pada 
keanekaragaman hayati dan konservasi 

Tugas Desain : Tidak ada  
Praktikum : Tidak ada 

 
 
 

 

9. Pemodelan Rekayasa Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat  
 
 
Tujuan 

: 339D1233/3.0 
:Mekanika Fluida, Matematika Rekayasa, 
Pengantar Geoteknik Lingkungan, 
Pencemaran Udara 

: Mampu memahami konsep dasar sistem 
pemodelan dan pemodelan di dalam 
permasalahan rekayasa lingkungan antara lain 
kualitas air permukaan, pencemaran tanah dan 
air tanah dan kualitas udara 
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Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pemodelan rekayasa lingkungan 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, 
lingkungan, dan kemasyarakatan pada 
pemodelan rekayasa lingkungan 

3. Menganalisis data pada pemodelan 
rekayasa lingkungan 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pemodelan 
rekayasa lingkungan 

Tugas Desain : Tidak ada  

Praktikum : Tidak ada 
 
 
 

 

10. Ekonomi Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 340D1233/3.0 
: Tidak ada 
: MK ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
kegiatan manusia dalam memanfaatkan 
lingkungan, fungsi dan peranan lingkungan, 
sebab-sebab merosotnya fungsi lingkungan 
serta kebijakan pemerintah yang berhubungan 
dengan pengelolaan lingkungan, pencemaran 
lingkungan, macam, sifat dan sumber 
pencemar dampaknya terhadap aspek 
lingkungan maupun ekonomi, model 
keseimbangan material (material balance 
model) dan model pengendalian pencemaran, 
Produk Domestik Bruto Hijau, PDRB Hijau, 
PDRB di lapangan, ekolabel, pembangunan 
berkelanjutan, instrumen kebijakan lingkungan, 
penilaian nilai sumber daya alam dan 
lingkungan. Capaian 

Pembelajaran 
1. Menentukan dan mengintegrasikan 

instrumen/konsep/metode desain pada 
ekonomi lingkungan 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, 
lingkungan, dan kemasyarakatan pada 
ekonomi lingkungan 

3. Menganalisis data pada ekonomi lingkungan 
4. Mendiskusikan isu terkini pada ekonomi 

lingkungan 

Tugas Desain : Tidak ada  

Praktikum : Tidak ada 
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11. Pengelolaan Kualitas Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 341D1223/3.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah yang memberikan pengetahuan 

mengenai konsep lingkungan dan 
pengelolaannya. Pengetahuan utama yang 
diharapkan dimiliki mahasiswa yang telah 
mengikuti mata kuliah ini meliputi 
permasalahan lingkungan; kerusakan 
lingkungan; prinsip dasar, dan pendekatan 
pengelolaan kualitas lingkungan; pembangunan 
berkelanjutan; sistem informasi lingkungan; 
sistem manajemen lingkungan; audit 
lingkungan. indeks kualitas air, tanah, udara 
dan bising; program pengelolaan kualitas 
lingkungan Capaian 

Pembelajaran 
1. Menentukan dan mengintegrasikan 

instrumen/konsep/metode desain pada 
pengelolaan kualitas lingkungan 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pengelolaan 
kualitas lingkungan 

3. Menganalisis data pada pengelolaan kualitas 
lingkungan 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pengelolaan 
kualitas lingkungan 

Tugas Desain : Tidak ada  

Praktikum : Tidak ada 
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4.7 Semester VII dan Semester VIII 

1. Kerja Praktek 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 442D1232/2.0 
: Tidak ada 

  : Mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke 
dunia profesinya yaitu teknik lingkungan. 
Mahasiswa dapat melihat, mengerti, dan 
mempelajari hal-hal yang berbeda dari dunia 
pendidikan, seperti tingkah laku (attitude), 
kemampuan berkomunikasi (communication 
skill), dan kerjasama (team work). Kerja praktek 
dapat dijadikan media untuk memperoleh 
pengalaman awal, melatih keterampilan, melatih 
bersikap, serta bertindak di masyarakat maupun 
di lingkungan pekerjaan yang berhubungan 
dengan bidang teknik lingkungan.  

Capaian 
Pembelajaran 

1. Memformulasikan permasalahan 
menggunakan pendekatan berdasarkan 
prinsip rekayasa lingkungan 

2. Menganalisis dalam batasan realistis untuk 
mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada rekayasa lingkungan 

3. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam 

4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
melalui kegiatan diskusi secara objektif 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada  
: Ada  

2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 499U004/4.0 
: Tidak ada 
: Memahami pembelajaran berbasis masyarakat di 

dalam dan / atau di luar kampus, sesuai dengan 
hasil pembelajaran yang sesuai dengan 
pedoman pembelajaran masing- masing jenis 
program pengabdian kepada masyarakat. Mata 
kuliah ini memiliki prinsip dasar: keterpaduan 
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, 
pendekatan interdisipliner dan komprehensif, 
berskala luas — lintas sektoral — dan pragmatis, 
partisipasi mitra dan masyarakat, serta 
pemberdayaan berkelanjutan dan 
pengembangan sumber daya. 

. 
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Capaian 
Pembelajaran 

1. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam 

2. Mengenali etika dan tanggung jawab 
sosial/profesi melalui identifikasi pemangku 
kepentingan dan menghindari situasi 
menyimpang 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
melalui kegiatan diskusi secara objektif 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada  

 
3. Seminar Tugas Akhir 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 444D1231/1.0 
:  
: 

Capaian Pembelajaran 
 

1. Memformulasikan permasalahan 
menggunakan pendekatan berdasarkan 
prinsip rekayasa lingkungan 

2. Menganalisis dalam batasan realistis untuk 
mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada rekayasa lingkungan 

3. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam 

4. Menginterpretasi hasil analisis data pada 
tugas akhir 

5. Menjelaskan potensi solusi secara mendalam 
pada tugas akhir 

Tugas Disain 
Praktikum 

: Ada 
: Tidak ada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53  

4. Tugas Akhir 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 445D1231/4.0 
: Seminar 
: Mampu mengaplikasikan semua pengalaman 

pendidikan untuk memecahkan masalah dalam 
bidang keahlian/bidang studi tertentu secara 
sistematis dan logis, kritis dan kreatif, 
berdasarkan data/informasi yang akurat dan 
didukung analisis yang tepat. Mampu 
membentuk sikap mental ilmiah, Mampu 
mengidentifikasi dan merumuskan masalah 
penelitian yang berdasarkan rasional tertentu 
yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau 
dari beberapa segi. Mampu melaksanakan 
penelitian, mulai dari penyusunan rancangan 
penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai 
pelaporan hasil penelitian. Mampu melakukan 
kajian secara kuantitatif dan kualitatif, dan 
menarik kesimpulan yang jelas serta mampu 
merekomendasikan hasil penelitiannya kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
pemecahan masalah itu. Mampu 
mempresentasikan hasil TA itu dalam forum 
seminar dan mempertahankannya dalam ujian 
lisan di hadapan tim dosen penguji. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Memformulasikan permasalahan 
menggunakan pendekatan berdasarkan 
prinsip rekayasa lingkungan 

2. Menganalisis dalam batasan realistis untuk 
mendapatkan desain yang sesuai kebutuhan 
dengan mempertimbangkan keselamatan, 
kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat 
serta faktor global, ekonomi, sosial dan 
budaya pada rekayasa lingkungan 

3. Berkomunikasi secara efektif dalam 
mengidentiifikasi dan menjelaskan topik teknis 
secara mendalam 

4. Menginterpretasi hasil analisis data pada 
tugas akhir 

5. Menjelaskan potensi solusi secara mendalam 
pada tugas akhir 

Tugas Disain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada. 
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5. Pengendalian Pencemaran Udara 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 446D1233/3.0 
: Pencemaran Udara 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 

pemahaman tentang karakteristik udara dan 

pencemaran udara, dampak pencemaran 

udara, proses fisik dan kimia pencemaran 

udara di atmosfir, upaya pengelolaan 

pencemaran udara. 

 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pengendalian pencemaran udara 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, 
lingkungan, dan kemasyarakatan pada 
pengendalian pencemaran udara 

3. Menganalisis data pada pengendalian 
pencemaran udara 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pengendalian 
pencemaran udara 

 Tugas Desain  : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 

6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 447D1233/ 3.0 
: Ruangan Terbuka Hijau Perkotaan 
: Mata kuliah pilihan wajib yang memberikan 

pemahaman dan pengembangan keahlian dalam 
bentuk pemahaman tentang melakukan 
identifikasi permasalahan lingkungan dan 
membuat perencanaan Ruang Terbuka Hijau 
sebagai bagian dari konsep pembangunan 
berkelanjutan 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pengelolaan ruang terbuka hijau 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pengelolaan ruang 
terbuka hijau 

3. Menganalisis data pada pengelolaan ruang 
terbuka hijau 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pengelolaan 
ruang terbuka hijau 

 
Tugas Desain  : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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7. Pengendalian Bising (UB) 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 447D1233/ 3.0 
: Bising dan Getaran 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman tentang teori kebisingan, dampak 
kebisingan, prediksi tingkat kebisingan, upaya 
pengendalian kebisingan. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pengendalian bising 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pengendalian bising 

3. Menganalisis data pada pengendalian bising 
4. Mendiskusikan isu terkini pada pengendalian 

bising 

Tugas Desain  : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 
8. Bangunan Air 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 449D1233 /3.0  
: Tidak ada 
: Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan 

yang berhubungan dengan bidang keairan, 
utamanya dengan bangunan air seperti 
Waduk, Bendungan, Spillway, Bendung, dll 
serta pemanfaatannya dalam menanggulangi 
permasalahan sumber daya air. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
bangunan air 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, 
lingkungan, dan kemasyarakatan pada 
bangunan air 

3. Menganalisis data pada bangunan air 
4. Mendiskusikan isu terkini pada bangunan air Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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9. Bioteknologi Lingkungan 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 450D1233 /3.0  
: Tidak ada 
: Mampu memahami mengenai prinsip-prinsip 

dasar bioteknologi, sejarah perkembangan 
bioteknologi, dan aplikasi bioteknologi dalam 
bidang teknik lingkungan sehingga mampu 
menghasilkan teknologi inovatif di bidang 
bioteknologi lingkungan dalam mengatasi 
masalah lingkungan. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
bioteknologi lingkungan 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada bioteknologi 
lingkungan 

3. Menganalisis data pada bioteknologi 
lingkungan 

4. Mendiskusikan isu terkini pada bioteknologi 
lingkungan 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 

 

10. Pengelolaan Sungai dan Muara 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 452D1233 /3.0  
: Telah mengambil semua mata kuliah keairan 

pada semester-semester sebelumnya 
: Mata kuliah pilihan yang memberikan 

pengajaran terkait morfologi sungai dan muara, 
identifikasi potensi sungai dan muara, 
pemanfaatan sungai dan Muara, pengendalian 
daya rusak sungai dan muara, serta 
pelestarian sungai dan muara. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pengelolaan sungai dan muara 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pengelolaan sungai 
dan muara 

3. Menganalisis data pada pengelolaan sungai 
dan muara 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pengelolaan 
sungai dan muara 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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11. Pencemaran Tanah dan Air Tanah 
 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 

: 451D1233/ 3.0 

: Mekanika Fluida 

Tujuan : Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 
pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman tentang aspek kimia tanah dan 
larutan tanah, zat pencemar dan kontaminan, 
transport kontaminan dalam tanah serta 
pengelolaan dan remediasi tanah. 

Capaian 
Pembelajaran 
 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pencemaran tanah dan air tanah 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pencemaran tanah 
dan air tanah 

3. Menganalisis data pada pencemaran tanah 
dan air tanah 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pencemaran 
tanah dan air tanah 

Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum  : Tidak ada 

 
12. Ekosistem dan Masalah Sosial Lingkungan (A) 
 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

 : 453D1233/3.0 
 : Tidak ada 
 :  Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
kemampuan melakukan identifikasi masalah dan 
analisis untuk ekosistem dan masalah sosial 
lingkungan berdasarkan data yang diperoleh dari 
lokasi. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
ekosistem dan masalah sosial lingkungan 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada ekosistem dan 
masalah sosial lingkungan 

3. Menganalisis data pada ekosistem dan 
masalah sosial lingkungan 

4. Mendiskusikan isu terkini pada ekosistem dan 
masalah sosial lingkungan 

 Tugas Desain 
Praktikum 

 : Tidak ada 
 : Tidak ada 
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13.  Hidrolika Air Tanah 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat  
 
Tujuan 

: 454D1233/3.0 
: Mekanika Fluida, Hidrologi, Matematika 
Rekayasa, Pengantar Geoteknik Lingkungan 

: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 
pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman tentang teori air tanah dan akuifer, 
aliran melalui media berbutir, hidrolika aliran 
dalam sumur, hukum Darcy dan persamaan 
gerak air tanah.  

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
hidrolika air tanah 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada hidrolika air tanah 

3. Menganalisis data pada hidrolika air tanah 
4. Mendiskusikan isu terkini pada hidrolika air 

tanah 

Tugsa Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada  

 
14. Manajemen Bencana 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 455D1233/3.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 
pengembangan keahlian dalam bentuk pemahaman 
tentang teori dan implementasi manajemen 
bencana, signifikan dan ancamana dari bencana, 
dan bagaimana pempersiapkan siklus manajemen 
bencana. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
manajemen bencana 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada manajemen bencana 

3. Menganalisis data pada manajemen bencana 
4. Mendiskusikan isu terkini pada manajemen 

bencana  

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada  
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15. Pengelolaan Akhir Sampah 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 

: 456D1233/3.0 
: Tidak ada 

Tujuan : Mata kuliah pilihan yang memberikan 
pemahaman dan pengembangan keahlian 
dalam bentuk pemahaman/penjelasan tentang: 
Konsep pemrosesan akhir sampah, teknis 
pemilihan lokasi TPA, prosedur perancangan 
dan konstruksi TPA, prosedur pengoperasian 
dan pemeliharaan TPA, prosedur pengawasan 
dan pengendalian TPA, pengelolaan lindi di 
TPA, pengelolaan gas bio di TPA, rehabilitasi 
dan monitoring pasca penutupan TPA, 
pengelolaan TPA berwawasan lingkungan, 
pemanfaatan kawasan sekitar TPA, konversi 
sampah di TPA menjadi energi listrik, 
pengolahan sampah menjadi kompos di TPA, 
dan proses daur ulang sampah di TPA. 

Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pengolahan akhir sampah 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pengolahan akhir 
sampah 

3. Menganalisis data pada pengolahan akhir 
sampah 

4. Mendiskusikan isu terkini pada pengolahan akhir 
sampah 
 

Tugas Desain 
Praktikum 

: Tidak ada 
: Tidak ada 

 
16. Pengelolaan Limbah B3 

Kode Matakuliah/SKS 
Matakuliah Prasyarat 
Tujuan 

: 457D1233/3.0 
: Tidak ada 
: Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan 

pengembangan keahlian dalam bentuk 
pemahaman tentang sejarah B3, sifat dan 
sumber B3, kimia lingkungan limbah berbahaya, 
dokumen dan transportasi limbah B3, 
penyimpanan dan pengumpulan B3, symbol dan 
label B3, pengolahan dan penimbunan limbah B3. 
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Capaian 
Pembelajaran 

1. Menentukan dan mengintegrasikan 
instrumen/konsep/metode desain pada 
pengelolaan limbah B3 

2. Mempertimbangkan dampak dari solusi 
rekayasa secara global, ekonomi, lingkungan, 
dan kemasyarakatan pada pengelolaan limbah 
B3 

3. Menganalisis data pada pengelolaan limbah B3 
4. Mendiskusikan isu terkini pada pengelolaan 

limbah B3 Tugas Desain : Tidak ada 

Praktikum : Tidak ada 
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BAB 5 

Kegiatan Belajar Mengajar 

5.1 Penerimaan Mahasiswa Baru 

Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip kredibel, adil, 

transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel serta tidak diskriminatif dengan 

memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan menerima calon 

mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi berhasil 

menyelesaikan studi di perguruan tinggi tepat waktu. Siswa yang berprestasi 

tinggi dan konsisten menunjukkan prestasinya di SMA/SMK/MA layak 

mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa melalui beberapa 

jalur. Penerimaan calon mahasiswa PS-S1-TL tidak dapat terlepas dari seleksi 

penerimaan pada tingkat perguruan tinggi/universitas. Universitas Hasanuddin 

mempunyai beberapa program penerimaan calon mahasiswa baru berikut ini.  

1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran 

prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor semester 1 (satu) 

sampai dengan semester 5 (lima) bagi SMA/MA dan SMK dengan masa 

belajar 3 (tiga) tahun atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 

(tujuh) bagi SMK dengan masa belajar 4 (empat) tahun, serta Portofolio 

Akademik. 

2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

SBMPTN merupakan seleksi yang dilakukan oleh PTN secara bersama di 

bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil ujian 

menggunakan komputer (UTBK). Informasi lebih lanjut mengenai SBMPTN 

dapat diakses di http://www.sbmptn.or.id/. 

3. Seleksi Jalur Ujian Tulis  

Jalur seleksi ini merupakan seleksi masuk UNHAS dengan menggunakan 

pola ujian tertulis yang diselenggarakan oleh UNHAS. Pola ini bertujuan 

memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK/MA tahun 2019, 2018, 

dan 2017 untuk mengikuti seleksi dengan memilih 3 (tiga) program studi 

https://sbmptn.ac.id/
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pada Program Sarjana. 

4. Seleksi Jalur Prestasi  

Jalur seleksi ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UNHAS 

terhadap siswa dengan kemampuan akademik tinggi tetapi tidak mampu 

secara ekonomi, yang dilakukan melalui penelusuran 3 bibit unggul berikut 

ini. 

5. Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK) 2019 

Jalur seleksi ini ditujukan bagi putra-putri daerah yang memiliki komitmen tinggi 

dalam pembangunan daerah yang diusulkan dan dibiayai sepenuhnya oleh 

Pemerintah Daerah (Pemda)/institusi pemerintah dan/atau perusahaan yang 

kredibel sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Program 

kemitraan ini mensyaratkan adanya Nota Kesepahaman (MoU)/perjanjian kerja 

sama antara mitra dengan Unhas. Mitra yang dimaksud dalam program ini 

adalah Pemda/institusi pemerintah dan/atau perusahaan yang kredibel dan 

sudah melakukan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Informasi terkini mengenai penerimaan calon mahasiswa Universitas 

Hasanuddin dapat dilihat selengkapnya pada website Ujian Masuk Unhas yaitu 

pada https://regpmb.unhas.ac.id/. 

Prosedur administrasi data mahasiswa yang diterima dari seleksi masuk 

tersebut akan dimulai di tingkat universitas, kemudian dilanjutkan ke tingkat 

fakultas, dan terakhir data mahasiswa baru dari fakultas akan diolah di tingkat 

prodi. 

Rincian prosedur dan tanggung jawab di tingkat prodi adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Menerima berkas formulir registrasi mahasiswa dari Fakultas oleh Bagian 

Akademik Departemen (Bagian Pengajaran). 

2. Bagian Akademik Departemen (Bagian Pengajaran) menginput data awal 

berupa nama mahasiswa baru dan nomor mahasiswanya. 

3. Berdasarkan data mahasiswa tersebut, Bagian Akademik dapat melakukan 

pembagian kelas dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). 

Bagi calon mahasiswa yang telah diterima wajib mengikuti kegiatan inisiasi dan 

orientasi kampus yang diadakan oleh universitas dan fakultas. 
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5.2 Registrasi Mahasiswa 

Setelah calon mahasiswa yang mengikuti salah satu dari jalur masuk 

penerimaan tersebut dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas 

Hasanuddin, maka mahasiwa diharuskan untuk melakukan registrasi 

mahasiswa. Registrasi mahasiswa ini pada dasarnya dilaksanakan setiap 

semester. Registrasi ini terdiri dari dua macam registrasi, yaitu: 

1. Registrasi Administrasi, yaitu proses kegiatan pendaftaran diri dengan 

persyaratan tertentu yang wajib dilaksanakan mahasiswa dengan tujuan 

mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin, 

2. Registrasi Akademik, yaitu proses kegiatan melaporkan diri kepada fakultas 

setelah registrasi administrasi dilaksanakan, yang wajib dilakukan oleh 

mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan akademiknya pada semester 

yang bersangkutan. 

3. Registrasi dapat dilayani apabila memenuhi/membawa persyaratan seperti 

yang tercantum di dalam situs resmi Unhas, seperti bukti telah diterima 

sebagai calon mahasiswa, tes kesehatan, dan sebagainya. 

Bagi mahasiswa baru atau mahasiswa semester satu, proses registrasi 

diuraikan sebagai berikut ini. 

1. Registrasi administrasi dengan cara membayar UKT pada bank yang 

ditunjuk. Pembayaran untuk mahasiswa semester satu dengan 

memasukkan nomor pendaftaran ujian masuk sebagai mahasiswa. 

2. Registrasi akademik dengan menyerahkan bukti pembayaran UKT ke 

bagian akademik di Prodi S1 Teknik Lingkungan untuk mendapatkan 

formulir pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan KRS online. 
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5.3 Pengisian Kartu rencana Studi (KRS) 

5.3.1 Kartu Rencana Studi 

Untuk dapat mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lain seperti 

praktikum, Kerja Praktik, KKN, Tugas Akhir, mahasiswa harus mengisi Kartu 

Rencana Studi (KRS) secara online melalui sistem portal akademik mahasiswa 

dan dosen yang dapat diakses melalui laman https://neosia.unhas.ac.id/. KRS 

yang diajukan oleh mahasiswa akan disetujui oleh dosen pembimbing 

akademik (DPA) sesuai dengan pertimbangan-pertimbanan tertentu. Bagi 

mahasiswa semester III atau lebih, jumlah sks yang dapat diambil pada setiap 

semester didasarkan atas prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya. 

Kurikulum Program Sarjana harus memuat beban studi minimal 144 sks dan 

maksimal 150 sks dengan batas waktu studi paling lama 14 (empat belas) 

semester. 

Mahasiswa diperkenankan memprogramkan kurang dari 12 sks dalam satu 

semester jika seluruh matakuliah yang diprogramkan telah dilulusi, kecuali 

matakuliah khusus seperti kuliah kerja nyata (KKN), praktek lapang, seminar 

hasil penelitian, dan atau skripsi.Jumlah sks yang dapat diprogramkan dalam 

satu semester sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 24 sks. 

Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Kerja 

Praktik pada semester berjalan, maka wajib untuk melakukan pengisian KRS 

ulang pada semester selanjutnya. 

5.3.2 Sistem SKS 

Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang 

dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di 

suatu program studi. Beban akademik mahasiswa diukur dengan sistem satuan 

kredit semester (sks). Satu sks perkuliahan setara dengan 3 jam kerja 

perminggu selama 1 semester dengan perincian: 

1. satu jam (50 menit) kuliah tatap muka, 

2. satu jam (60 menit) kegiatan terstruktur (misalnya: pekerjaan rumah, 
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penulisan laporan, dll.), 

3. satu jam (60 menit) kegiatan mandiri. 

Bagi mahasiswa tahun pertama (Semester I dan II), beban studi yang diizinkan 

diatur sebagai berikut ini: 

1. KRS Semester I berisi paket matakuliah Semester I. 

2. KRS Semester II berisi paket matakuliah Semester II, namun jika Indeks 

Prestasi (IP) Semester I dapat mencapai lebih atau sama dengan 2.75 

dapat mengambil beban studi sesuai Tabel 5.1. 

Sedangkan untuk mahasiswa pada tahun ke 2 (Semester III ke atas), beban 

studi maksimum yang dapat ditempuh berdasar pada Kartu Hasil Studi (KHS) 

sementara semester sebelumnya (X-1) sebagaimana yang diatur pada Tabel 

5.1 berikut.  

Tabel 5.1 Beban Studi Maksimum 

IP semester (X-1) Beban Studi Maksimum 

IP < 1.25 14 sks 

1.25 < IP < 1.75 16 sks 

1.75 < IP < 2.25 18 sks 

2.25 < IP < 2.75 20 sks 

2.75 < IP < 3.00 22 sks 

IP > 3,00 24 sks  

 

5.3.3 Pelaksanaan perkuliahan 

Kuliah adalah kegiatan akademik tatap muka antara dosen dan mahasiswa 

dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, diskusi dan sebagainya yang 

dilaksanakan di dalam ruang maupun di luar ruang kuliah. 

Pembelajaran di PS-S1-TL dilakukan dengan mengacu pada sistem 

penjaminan mutu akademik yang telah digariskan oleh UNHAS. Dalam satu 

semester, setiap matakuliah diberikan dalam 14 kali pertemuan yang diatur 

dengan jadwal sebagai berikut: 
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■ Minggu ke-1 s.d. ke-7 : 7 kali kuliah tatap muka 

■ Minggu ke-8   : Ujian Tengah Semester (UTS) 

■ Minggu ke-9   : 7 kali kuliah tatap muka 

■ Minggu ke-15  : Evaluasi  

■ Minggu ke-16   : Ujian Akhir Semester (UAS) 

 

5.3.4 Tata Tertib peserta Kuliah 

Dalam mengikuti kuliah, mahasiswa wajib mentaati tata tertib perkuliahan 

berikut ini. 

1. Mahasiswa wajib untuk menjaga suasana kuliah tetap tertib. 

2. Mahasiswa harus sudah hadir sebelum kuliah dimulai. 

3. Mahasiswa tidak diperkenankan terlambat lebih dari 15 (lima belas) 

menit. 

4. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum 

perkuliahan selesai. 

5. Mahasiswa diwajibkan menonaktifkan alat komunikasi dan sejenisnya. 

6. Mahasiswa wajib memakai kemeja atau kaos berkerah dan bersepatu, 

dikenakan dengan cara yang sopan. 

7. Mahasiswa tidak dibenarkan membuat coretan-coretan di kursi/meja dan 

tindakan vandalisme yang lain. 

8. Mahasiswa dilarang menandatangani presensi atau bukti kehadiran 

kegiatan akademik yang bukan miliknya. 

9. mahasiswa wajib mengikuti proses belajar mengajar minimal 80% 

(delapan puluh persen) dari seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan 

pada suatu matakuliah. 

 

5.3.5 Daftar Hadir 

Mahasiswa wajib melakukan presensi kehadiran kuliah. Presensi kehadiran 

mahasiswa dilakukan di dalam kelas. Menjelang ujian akhir semester, Bagian 

Akademik memeriksa data presensi kuliah mahasiswa untuk mengevaluasi 

hasil absensi mahasiswa selama perkuliahan. 

Seorang mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila telah mengikuti paling tidak 

80% dari kuliah yang diberikan. Apabila terdapat dua matakuliah (kuliah 
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terjadwal dan kuliah pengganti) diselenggarakan pada waktu yang sama, maka 

mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan terjadwal, sedangkan presensi untuk 

matakuliah pengganti tersebut, mahasiswa tetap dianggap hadir (tanpa perlu 

mendatangani daftar kehadiran) dengan melapor terlebih dahulu ke Bagian 

Akademik Prodi Sarjana PS-S1-TL FT UNHAS untuk diberikan keterangan 

khusus oleh Bagian Akademik. 

 

5.3.6 Izin Tidak Mengikuti Kuliah 

Izin tidak mengikuti kuliah dapat diberikan kepada: 

1. mahasiswa yang sakit yang dilampiri dengan surat keterangan dokter 

yang di dalamnya menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan 

harus menjalani rawat-inap atau direkomendasikan untuk tidak 

mengikuti perkuliahan selama periode waktu tertentu, 

2. terdapat keluarga yang meninggal dunia yang dilampiri dengan bukti 

surat kematian, 

3. mahasiswa yang sedang menjalankan tugas dari UNHAS, disertai surat 

tugas yang ditandatangani oleh Kadep/Sekdep atau Pejabat yang lebih 

tinggi di UNHAS. 

Izin kuliah dapat diberikan apabila mahasiswa tersebut mengurusnya ke bagian 

akademik paling lambat 1 (satu) minggu terhitung dari waktu/hari terakhir tidak 

masuk kuliah. 
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5.4 Pelaksanaan Praktikum dan Tugas Desain  

5.4.1 Penerimaan Praktikum dan Asisten Tugas Desain 

Asisten praktikum dan tugas desain bertahap adalah mahasiswa yang diberi 

tugas untuk membantu dosen pengampu matakuliah yang memberikan 

praktikum maupun tugas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

asisten praktikum dan tugas desain adalah: 

1. telah menempuh matakuliah yang akan diberikan asistensi praktikum 

maupun tugas, 

2. memiliki nilai minimum A/B untuk yang akan diberikan asistensi 

praktikum maupun tugas, 

3. memiliki IPK minimal 3.00. 

Selanjutnya setelah mahasiswa yang akan mendaftar sebagai asisten 

praktikum dan tugas besar memenuhi syarat sebagai asisten praktikum dan 

tugas desain, maka mahasiswa harus menempuh prosedur penerimaan asisten 

sebagai berikut ini. 

1. Koordinator asisten baru dipilih oleh ko-as lama dengan persetujuan dosen 

pembimbing. 

2. Pembukaan pendaftaran asisten matakuliah oleh Korps Asisten di Kelompok 

Keahlian Dosen secara online maupun dengan formulir manual. Pendaftaran 

dilayani oleh Asisten pada durasi waktu yang ditentukan (diluar tanggal tidak 

dilayani). 

3. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Asisten dan mengumpulkan berkas 

kelengkapan pendaftaran. 

4. Pengurus atau Asisten akan menyeleksi daftar mahasiswa yang memenuhi 

syarat yang telah ditetapkan. 

5. Daftar mahasiswa yang mendaftar sebagai asisten praktikum atau tugas dan 

memenuhi syarat yang ditetapkan, diserahkan kepada dosen koordinator 

tugas dan praktikum matakuliah yang bersangkutan. 

6. Dosen koordinator praktikum atau tugas akan menyeleksi mahasiswa calon 

asisten praktikum atau tugas. 
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7. Dosen koordinator tiap-tiap praktikum atau tugas desain menentukan waktu 

pelaksanaan wawancara dengan calon asisten dan menyerahkannya ke 

pengurus asisten. 

8. Pengurus asisten mengumumkan waktu pelaksanaan tes wawancara 

kepada calon asisten. 

9. Calon asisten melaksanakan tes wawancara dengan dosen koordinator 

praktikum atau tugas desain. 

10. Koordinator asisten melaporkan dan meminta persetujuan kepada Ketua 

KKD agar tim asisten baru yang telah terbentuk dapat diumumkan. 

13. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari seleksi akan melaksanakan 

tugas sebagai asisten praktikum atau tugas. 

 

5.4.2 Pelaksanaan Praktikum  

Praktikum merupakan kegiatan yang direncanakan oleh dosen pengampu dan 

dilakukan oleh mahasiswa untuk memberikan pemahaman yang lebih atas 

matakuliah melalui serangkaian percobaan di laboratorium/lapangan, membuat 

laporan dan menempuh responsi. Beban kegiatan menyesuaikan sks 

matakuliah yang bersangkutan. 

Dalam kegiatan praktikum ini terdapat berbagai istilah yang perlu diketahui, 

yaitu: 

1. Koordinator Praktikum 

Dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan dengan praktikum. 

2. Asisten Praktikum 

Mahasiswa yang telah menempuh matakuliah dan praktikum matakuliah 

bersangkutan untuk membantu tugas koordinator pratikum/tugas desain. 

3. Pre-Test 

Ujian tertulis untuk dapat mengikuti praktikum. 

4. Responsi Praktikum 

Ujian wawancara hasil praktikum mahasiswa. 
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5.4.3 Pelaksanaan Tugas Besar 

Tugas Besar adalah adalah kegiatan yang direncanakan oleh dosen pengampu 

dan dilakukan oleh mahasiswa melalui serangkaian kegiatan perencanaan, 

perancangan dan analisis sesuai dengan sks matakuliah yang bersangkutan 

sampai memperoleh persetujuan dosen pengampu. Bobot tugas besar 

menyesuaikan matakuliah yang bersangkutan. 

Beberapa istilah berikut perlu dalam pelaksanaan tugas desain 

1. Dosen Koordinator Tugas Besar 

Dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan dengan tugas desain. 

2. Asisten Tugas Besar 

Mahasiswa yang telah menempuh matakuliah dan tugas desain  

bersangkutan untuk membantu tugas dosen koordinator. 

3. Asistensi Tugas Besar 

Wawancara atau asistensi hasil tugas desain mahasiswa 

5.5 Ujian 

Maksud penyelenggaraan ujian adalah untuk menilai/mengukur apakah 

mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan yang disajikan dalam 

suatu matakuliah. Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai macam cara, 

seperti ujian tertulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk pemberian tugas, dan 

kombinasi dari berbagai cara tersebut. Cara ujian yang digunakan perlu 

disesuaikan dengan jenis matakuliah, tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional. Agar ujian betul-betul mempunyai nilai validitas yang tinggi dalam 

mengukur kemampuan mahasiswa, maka ujian dapat diadakan ujian lebih dari 

satu kali. Kumpulan nilai-nilai dari beberapa ujian tersebut digabung menjadi 

satu sebagai nilai ujian semester untuk satu matakuliah. 

 

5.6 Penyelengaraan Ujian 

Penyelenggaraan ujian untuk setiap mata kuliah terdiri atas Ujian Tengah 

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Perbandingan bobot 

penilaian kedua ujian tersebut untuk setiap matakuliah telah ditetapkan sesuai 

dengan kesepakatan dan kurikulum yang telah disusun oleh dosen mata 

kuliah. Untuk matakuliah yang didalamnya terdapat tugas besar atau 

praktikum, mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila tugas besarnya 
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atau praktikum telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan memperlihatkan 

lembar asistensi tugas besar dan praktikum dinyatakan dapat dijilid dan 

selesai.  

 

5.7 Evaluasi Hasil Belajar 

Matakuliah yang proses pembelajarannya bersifat tatap muka pada Program 

Sarjana, evaluasi dilakukan dengan persyaratan: 

a. mahasiswa peserta matakuliah adalah mahasiswa aktif;  

b. dosen telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 85% dari rencana 

tatap muka pada RPS; dan 

c. mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari kegiatan 

pembelajaran. 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf dengan 

konversi bentuk bilangannya yang dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Tabel  6. Daftar Nilai 

Rentang Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Konversi 

85 – 100 A 4.00 

80 - < 85 A- 3.75 

75 - < 80 B+ 3.50 

70 - < 75 B 3.00 

65 - < 70 B- 2.75 

60 – < 65 C+ 2.50 

50 – < 60 C 2.00 

40 – < 50 D 1.00 

< 40 E 0.00 

 

Nilai A sampai D adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus. 

Matakuliah dengan nilai E harus diulang dan diprogramkan pada semester 

berikutnya sampai mendapatkan nilai lulus. Nilai lulus tidak dapat diulangi pada 

semester selanjutnya, kecuali: 
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a. nilai D; dan 

b. nilai C dengan syarat telah melulusi minimal 114 sks dan sementara IPK 

< 3.00. 

Matakuliah yang diulang seperti yang disebutkan pada ayat (6) hanya boleh 

diulangi satu kali dan nilai terakhir yang diakui. Evaluasi hasil belajar 

matakuliah yang diulang sebagaimana disebutkan sebelumnya dan harus 

mengikuti persyaratan. Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang 

mengundurkan diri dari matakuliah secara sah dan tertulis atas persetujuan 

Penasihat Akademik dan diketahui oleh KPS dan Dekan, serta ditetapkan 

dengan surat izin dari Rektor. Nilai M (memuaskan) atau TM (tidak 

memuaskan) diberikan oleh pembimbing utama pada akhir semester berjalan 

untuk skripsi yang diprogramkan pada KRS dan masih sedang berproses. Nilai 

M dan TM tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi semester (IPS). 

Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan nilai 

hasil belajar mahasiswa dan dilaporkan ke SIM Unhas oleh koordinator 

pengampu matakuliah sesuai jadwal pada Kalender Akademik. 

 

Selain itu penilaian juga dikaitkan dengan capaian pembelajaran (CP) dan 

indikator kinerja (IK) setiap capaian pembelajaran seperti pada Tabel 7.  

 

Tabel  7.  Deskripsi IK pada Setiap Cspaian Pembelajaran (CP) 

Kode IK  Deskripsi IK 

CP (a) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan 
masalah dalam bidang teknik lingkungan dengan menerapkan prinsip 
teknik, sains, dan matematika (pengetahuan dasar/fundamental 
knowledge/scientific expertise) 

IK a-1 1. Mampu memformulasikan permasalahan keteknikan 

  menggunaan model matematika 

IK a-2 2. Mampu menyelesaikan permasalahan keteknikan 

  dengan pendekatan kondisi lapangan 

IK a-3 3. Mampu menyelesaikan permasalahan secara 

  berurutan/dengan tahapan logis 

IK a-4 4. Mampu menghubungkan praktek dengan teori 

IK a-5 5. Mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

  persamaan matematika 

IK a-6 6. Mampu mengevaluasi permasalahan 

IK a-7 7. Mampu memberikan solusi dengan pendekatan dan 

  unit yang benar 

IK a-8 8. Mampu melakukan pengecekan terhadap solusi yang 
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Kode IK  Deskripsi IK 

  relevan 

CP-(b) Mampu menerapkan desain teknik untuk menghasilkan solusi 
yang memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan kesehatan 
masyarakat, keselamatan, kesejahteraan, serta faktor-faktor global, 
budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi (desain rekayasa & 
pemecahan masalah/engineering design abilities & problem solving) 

IK b-1 9. Mampu membuat desain yang cocok dan berfungsi 

  dengan baik 

IK b-2 10. Mampu melakukan analisis desain dan menunjukkan 

  fungsinya 

IK b-3 11. Mampu melakukan penilaian dan memenuhi kriteria 

  desain 

IK b-4 12. Mampu memilih dua atau lebih program dalam 

  menyelesaikan permasalahan 

IK b-5 13. Mampu mengintegrasikan beberapa metode atau 

  program 

CP- (c) Mampu berkomunikasi secara efektif (kemampuan 
berkomunikasi/ communication skill) 

IK c-1 14. Mampu menggunakan dan mengorganisasikan 

  bahasa secara tepat dan efisien 

IK c-2 15. Mampu menggunakan alat bantu visual untuk 

  berkomunikasi 

IK c-3 16. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan topik 

  dengan pemahaman keteknikan yang mendalam 

IK c-4 17. Mampu memanfaatkan kualitas dan kuantitas 

  referensi dan sumber daya eksternal 

CP-(d) Memahami tanggung jawab etika dan profesi yang 
mempertimbangkan dampak solusi teknik dalam konteks global, 
ekonomi, lingkungan, dan sosial (tanggung jawab etika dan profesi & 
memahami dampak dari solusi rekayasa/ professional and ethical 
responsibility & understanding of engineering impact) 

IK d-1 18. Mampu mengidentifikasi semua pemangku 

  kepentingan 

IK d-2 19. Mampu mengenali dan menghindari (situasi 

  menyimpang) 

IK d-3 20. Mampu menilai alternatif tindakan pada argumentasi 

  keliru dan fakta yang salah 

IK d-4 21. Mampu melakukan tindakan sesuai kode etik profesi 

IK d-5 22. Mampu mempertimbangkan dampak dari solusi 

  teknik secara global 

IK d-6 23. Mampu mempertimbangkan dampak dari solusi 

 teknik pada aspek ekonomi 

IK d-7 24. Mampu mempertimbangkan dampak dari solusi 

 teknik pada aspek lingkungan 

IK d-8 25. Mampu mempertimbangkan dampak dari solusi 

 teknik pada aspek social/kehidupan bermasyarakat 

CP-(e) Memiliki jiwa kepemimpinan serta mampu bekerjasama dalam 



 
 

74  

Kode IK  Deskripsi IK 

tim multidisiplin (kepemimpinan dan bekerjasama dalam tim/leadership 
and teamwork) 

IK e-1 26. Mampu mengumpulkan informasi sesuai dengan 

 topik 

IK e-2 27. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 

 aturan tim 

IK e-3 28. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tim 

 melalui kegiatan diskusi 

IK e-4 29. Mendengarkan pendapat orang lain di dalam tim 

CP-(f) Mampu merancang dan melakukan eksperimen, serta 
menganalisis dan menginterpretasikan data (kemampuan melakukan 
kesperimen/experimental skill) 

IK f-1 30. Mampu mendesain eksperimen 

IK f-2 31. Mampu melakukan eksperimen 

IK f-3 32. Mampu menganalisis data 

IK f-4 33. Mampu menginterpretasi hasil analisis data 

CP-(g) Kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan 
terbaru dan terkini sesuai kebutuhan, menggunakan strategi 
pembelajaran yang tepat (pengetahuan terbaru dan strategi 
pembelajaran yang tepat/latest knowledge and appropriate learning 
strategy/technical know-how) 

IK g-1 34. Mampu mengidentifikasi isu terkini terkait bidang 

 keteknikan 

IK g-2 35. Mampu memahami isu kontemporer pada bidang 

 keteknikan 

IK g-3 36. Mampu menjelaskan potensi solusi secara 

 mendalam 

 

Adapun hasil penilaian IK secara umum disajikan pada Tabel 8 berikut. 

 

Tabel  8. Penilaian hasil IK 

Keterangan Nilai IK 

Unggul (Exemplary) 70 < penilaian rata-rata ≤ 100 
  

Baik (Acceptable) 55 < penilaian rata-rata ≤ 70 
  

Cukup (Developing) 40 < penilaian rata-rata ≤ 55 
  

Kurang (Unsatisfactory) 0 ≤ penilaian rata-rata ≤ 40 
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5.8 Kartu Hasil Studi 

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang antara lain berisi kumpulan 

matakuliah yang telah diambil oleh seorang mahasiswa beserta nilai yang 

diperolehnya. KHS merupakan nilai hasil ujian dari para dosen dan dapat 

diakses oleh mahasiswa melalui akun neosia masing-masing mahasiswa yang 

bersangkutan. KHS merupakan bahan untuk membuat transkrip dan sebagai 

dasar untuk menentukan apakah seorang mahasiswa telah memenuhi syarat 

untuk mengikuti proses berikutnya, seperti KKN, Kerja Praktik, Tugas Akhir, 

Seminar, dan Yudisium. Di dalam KHS, terdapat IP Semester dan IP Kumulatif. 

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).  Indeks 

Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai konversi dan bobot kredit setiap 

matakuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai pada rumus 

berikut. 

 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang 

sudah dilulusi oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus sebagaimana 

dimaksud dan untuk IPS dan IPK dicantumkan pada KHS. 

 

5.9 Penyerahan Nilai Hasil Belajar 

Dosen koordinator setiap matakuliah memasukkan nilai akhir hasil belajar 

semua mahasiswa peserta matakuliah secara on-line ke SIM Unhas sesuai 

dengan jadwal pada Kalender Akademik. Nilai akhir yang diperoleh dari hasil 

verifikasi bersifat final dan disampaikan ke Fakultas untuk diteruskan ke Biro 

Administrasi Akademik untuk dimasukkan ke SIM Unhas. Mahasiswa dapat 

mengetahui nilai ujian matakuliah yang ditempuh dan mencetak daftar nilai 

ujian di neosia.unhas.ac.id menggunakan user name dan password masing-

masing. 
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Bagi mahasiswa yang menginginkan klarifikasi nilai ujian (nilai akhir), dapat 

mengajukan keberatan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh pada 

semester berjalan melalui bagian akademik di prodi. 

 

5.10 Kerja Praktik (KP) 

Kerja Praktik bertujuan agar mahasiswa mengerti aplikasi ilmu dalam bidang 

teknik lingkungan dalam kondisi nyata (di lapangan). Syarat untuk 

melaksanakan kerja praktik adalah sebagai berikut: 

1. sudah menempuh matakuliah (sudah mempunyai nilai) minimal 90 sks 

dengan IPK minimal 2.50  

2. matakuliah Kerja Praktik terdaftar di KRS pada semester berjalan. 

Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan KP pada suatu perusahaan 

konstruksi, konsultan, atau instansi tertentu di bidang teknik lingkungan dengan 

durasi waktu antara 1 (satu) bulan sampai 1.5 (satu setengah) bulan. 

Mahasiswa berada di lokasi KP sekurang-kurangnya selama 30 hari dan 

minimal memenuhi 120 jam (Mahasiswa melaksanakan KP kurang lebih 4 jam 

per harinya). 

KP yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus selesai dalam kurun waktu 1 

semester, yang mencakup kegiatan: pengajuan mencari lokasi KP, 

pelaksanaan, pembuatan laporan, paparan hasil KP, pengesahan laporan dan 

mendapatkan nilai dari Dosen Pembimbing. Apabila mahasiswa tidak bisa 

menyelesaikan KP dalam 1 semester, maka mahasiswa wajib mengajukan 

Perpanjangan Waktu KP yang disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Ka.Prodi 

S1-TL- FT UH.  

 

5.11 Kerja Kerja Nyata (KKN) 

Kuliah kerja nyata merupakan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di luar 

ruangan kuliah dalam bentuk program kegiatan interdisiplin ilmu. Secara 

kelembagaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditangani oleh Pusat Pengembangan 

KKN (P2KKN) yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin. KKN dapat berupa berupa 

KKN regular, KKN kebangsaan, KKN Kemiteraan, KKN profesi atau tematik, 

Praktek Kerja Lapang, Praktek Kerja Industri, atau bentuk lain yang ditetapkan 
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dengan Surat Keputusan Rektor. Program studi dapat memilih jenis KKN 

sebagaimana dimaksud sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan 

(learning outcome's dan kurikulum program studi. KKN wajib memiliki rumusan 

tujuan pembelajaran (learning objective) yang dirumuskan oleh masing-masing 

pengelola. KKN dilaksanakan pada tiap semester dan antar semester dengan 

lama KKN ditentukan oleh P2KKN berdasarkan jenis program KKN yang akan 

diikuti oleh mahasiswa. 

 

5.12 Tugas Akhir 

Tugas Akhir adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi 

dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen 

pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa Program Sarjana. 30. Penelitian 

adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan 

dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan 

teknologi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 

melaksanakan Tugas Akhir, harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis dengan standar mutu sesuai kompetensi dan capaian pembelajaran 

lulusan yang ditetapkan. TA dapat diprogramkan pada KRS setelah mahasiswa 

melulusi mata kuliah minimal 114 sks.  

 

5.13 Penyelenggaraan Tugas Akhir 

Topik penelitian Tugas Akhir harus disetujui oleh dosen pembimbing utama dan 

pembimbing pendamping. Penelitian dapat dilaksanakan di dalam maupun di 

luar lingkungan Kampus Unhas dan harus dibawah bimbingan pembimbing 

utama dan pembimbing pendamping. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan 

skripsi harus dipantau dan dievaluasi oleh pembimbing utama.  

5.14 Pembimbing Tugas Akhir 

Proses pembimbingan pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi harus 

dilaksanakan secara terstruktur di dalam lingkungan kampus Unhas, minimal 4 

(empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan atau 

di SIM Unhas. 
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5.15 Seminar Proposal dan Hasil Penelitian 

Seminar proposal penelitian dan seminar hasil penelitian bersifat pilihan 

(optional) dan tata-cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Dekan.  

 

5.16 Ujian Skripsi/ Tugas Akhir 

Ujian akhir Program Sarjana dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai 

kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tugas 

skripsi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh 

pembimbing utama dan pembimbing pendamping. (2) Persyaratan mengikuti 

ujian skripsi adalah sebagai berikut: 

a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif; 

b. lulus seminar hasil penelitian; 

c. skripsi telah mendapat persetujuan dari pembimbing utama dan 

pembimbing pendamping; 

d. mendapatkan surat persetujuan dari KPS dan Dekan; dan 

e. memperoleh ijin ujian skripsi dari Biro Administrasi Akademik. 

Penilai ujian skripsi hasil penelitian maksimal berjumlah 4 (empat) orang yang 

terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping serta maksimal 2 

(dua) orang dosen yang bergelar minimal Magister atau berkualifikasi minimal 

setara dengan Jenjang 8 (delapan) KKNI.  

Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila: 

a. dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penilai dimana dosen 

pembimbing utama harus hadir; dan 

b. ujian skripsi dilaksanakan di dalam lingkungan Kampus Unhas dan dipimpin 

oleh dosen pembimbing utama. 

Ujian skripsi bersifat tertutup dan dilaksanakan secara lisan. Ujian skripsi 

berlangsung paling lama 120 menit. Mahasiswa yang tidak lulus ujian skripsi 

diberi kesempatan satu kali untuk ujian ulang skripsi yang harus dilakukan 

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan. Mahasiswa yang tidak 

mengikuti ujian ulang skripsi, kecuali karena kondisi force majeure, atau tidak 

lulus pada ujian ulang dinyatakan putus studi.  
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5.17 Yudisium 

Yudisium adalah proses evaluasi akhir atas capaian akademik dan pemenuhan 

persyaratan non-akademik lain untuk menentukan kelulusan mahasiswa 

dengan Surat Keterangan Lulus oleh Ketua Departemen sebagai syarat untuk 

dapat mengikuti Wisuda Sarjana. Melulusi seluruh sks sesuai dengan yang 

telah ditetapkan di dalam kurikulum program studi dengan nilai ujian skripsi 

sekurang-kurangnya C dan IPK setelah ujian skripsi sekurang-kurangnya 2.00. 

Telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dipersyaratkan 

oleh program studi, Fakultas, dan Unhas. 

 

5.18 Predikat Kelulusan 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Sarjana menerima predikat 

kelulusan sebagai berikut: 

■ IP > 3.51 : dengan pujian (Cumlaude), 

■ 2.76 < IP < 3.50 : sangat memuaskan, 

■ 2.00 < IP < 2.75 : memuaskan. 

Lulusan terbaik Program Sarjana pada tingkat program studi/Fakultas/Unhas 

suatu periode wisuda adalah lulusan yang mempunyai nilai IPB tertinggi pada 

periode wisuda tersebut. 

 

5.19 Wisuda 

Wisuda merupakan upacara seremonial setelah mahasiswa menyelesaikan 

kewajiban-kewajiban akademik yang ditentukan oleh universitas. Pelaksanaan 

wisuda dilakukan oleh universitas. Upacara wisuda dilaksanakan sebanyak 4 

(empat) kali dalam satu tahun, yaitu pada pertengahan bulan Februari, Mei, 

Agustus dan November. Informasi tentang ketentuan-ketentuan yang harus 

dipenuhi para calon wisudawan dan rangkaian acaranya, dapat diperoleh di 

fakultas. 

 

5.20 Cuti akademik 

Cuti akademik selama 1 (satu) semester hanya diberikan kepada mahasiswa 

maksimal 2 (dua) kali selama masa studi dan tidak dibolehkan dua semester 

berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari seluruh matakuliah. 
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Cuti sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan berturut-turut dengan 

pengunduran diri dari seluruh matakuliah. Cuti akademik tidak diperkenankan 

pada semester pertama dan kedua. Mahasiswa penerima beasiswa tidak 

diperkenankan mengambil cuti akademik. Mahasiswa kelas kerjasama tidak 

diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali diatur lain di dalam perjanjian 

kerjasama. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti 

semua kegiatan akademik dalam bentuk apapun. Permohonan cuti akademik 

harus mendapatkan persetujuan dari KPS dan diajukan secara tertulis ke Biro 

Administrasi Akademik melalui Dekan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum 

kuliah perdana. Masa cuti akademik tidak dimasukkan dalam perhitungan masa 

studi. Mahasiswa dengan status cuti akademik tidak dikenakan biaya 

pendidikan. 
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BAB 6 

Sarana Prasarana 

6.1 Prasarana 

6.1.1 Ruang Kelas 

Kondisi ruang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran Program 

Studi dapat dilihat pada gambar 5 berikut.  

 

Gambar 5. Kondisi Ruang Kelas 

 

6.1.2 Ruang Dosen 

Setiap ruang kerja dosen dilengkapi dengan meja, kursi, AC, lemari, perangkat 

komputer dan printer. Kondisi kenyamanan setiap ruang dosen tergolong baik 

karena dilengkapi dengan alat pendingin ruangan dan penerangan yang 

memadai. Selain itu, fasilitas pendukung seperti perabot dan jaringan internet 

juga tersedia untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam ruangan.   
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Gambar 6. Ruang Kerja Dosen 

 

6.1.3 Ruang Perpustakaan 

Gedung perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin terletak di kampus 

Tamalanrea berdampingan dengan gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. 

Gedung terdiri atas 4 lantai.  Kondisi perpustakaan pusat dapat dilihat pada 

Gambar 7 berikut  

 

Gambar 7. Perpustakaan Pusat Universitas 
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Perpustakaan di tingkat fakultas memiliki data base yang memuat daftar buku, 

jurnal, tugas akhir, tesis dan disertasi. Dengan adanya data base ini 

mempermudah untuk mengakses bahan rujukan dalam kegiatan pembelajaran, 

penelitian, penulisan tesis. Selain itu, akses ke database jurnal online juga 

dapat dilakukan, seperti Jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Springer. Kondisi 

perpustakaan tingkat Fakultas dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.  

 

 
Gambar 8. Perpustakaan Fakultas 

 

6.1.4 Ruang Belajar Mandiri 

Teknik Lingkungan terdiri dari ruang mukim, perpustakaan dan laboratorium 

komputer. Ruang belajar mandiri dalam kondisi yang nyaman untuk belajar 

karena dilengkapi dengan perabot, pendingin ruangan dan jaringan internet. 

Ruang belajar mandiri yang ada dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.  
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Gambar 9. Ruang Mukim Mahasiswa 

 

6.1.5  Ruang Administrasi dan Kantor 

Ruang administrasi dan kantor terdiri dari ruang administrasi, ruang rapat dan 

ruang seminar dengan luas total 100 m2 yang dilengkapi dengan perabot dan 

peralatan multimedia. 

 

 
(a) Ruang Administrasi 
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(b) Ruang Tamu 

 

Gambar 10. Ruang Administrasi dan Kantor 

 

6.2 Sarana 

Peralatan menunjang pelaksanaan praktikum tersedia dan berada dalam 

masing-masing laboratorium yang ada di Departemen Teknik Lingkungan.  

Pengelolaan laboratorium beserta penggunaan dan perawatan peralatan 

laboratorium dilaksanakan oleh staf laboran, dibawah pengawasan ketua dan 

sekretaris laboratorium. 

 

Tabel  9. Peralatan Laboratorium Departemen 

N0 Nama Laboratorium Jenis Peralatan Utama 

1 2 3 

1 Laboratorium Kualitas Air 

Water leakage detector 

Ultra sonic flow meter 

Flocculation test unit 

Sound Listening Stick 

Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) 

Spektrofotometer 

pH meter 

DO meter 
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N0 Nama Laboratorium Jenis Peralatan Utama 

1 2 3 

TSS Analyzer (gravimetri) 

BOD Analyzer (titrasi) 

COD Analyzer (titrasi) 

Oil and grease Analyzer 

2 
Laboratorium Sanitasi & 

Persampahan 

Turbidity meter 

Chlorine meter 

DO (dissolved oxygen) meter 

3 
Laboratorium Kualitas Udara & 

Bising 

Mobile Laboratory for Traffic Noise & Air 

Pollution (Environmental Noise & Air Polution 

Monitor) 

Noise Level Meter Hand Analyzer 2250 Light 

Noise Level Meter TM 103 

Noise Level Meter TM 103 

Gas Portable Measurement System 

Impinger MS-003C-GS 

High Volume Air Sampler Portable (HVAS) 

TFIA-2F STAPLEX 

Desktop PC 

Laptop 
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BAB 7 

Kegiatan Mahasiswa 

 

Untuk pengembangan perilaku kecendikiawanan mahasiswa dilakukan 

dengan melaksanakan program Latihan dasar Kepimpinan dan Manajemen 

(LK2M) tingkat dasar dan menengah, bagi mahasiswa tahun ke-2 dan ke-3, 

Selain itu diadakan pula LK2M tingkat lanjut. Selain itu, kegiatan lain yang 

dilakukan adalah dengan mengikutkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan 

lomba karya tulis ilmiah, kuliah umum dan magang Kegiatan rutin yang juga 

dilakukan adalah dialog akademik antara mahasiswa dan dosen untuk 

terpeliharanya suasana akademik yang kondusif. Pada Gambar 11 

ditunjukkan keikutsertaan mahasisa PS-S1-TL dalam kegiatan LK2M, dan 

pada Gambar 12 mahasiswa PS-S1-TL dalam hal ini HMTL ikut aktif pada 

kegiatan Kongres Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia. 

 

 

 

Gambar 11. Latihan Dasar Kepimpinan dan Manajemen (LK2M) 
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Gambar 12. Kongres Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia 

 
Selanjutnya mahasiswa PS-S1-TL bersama HMTL juga memperingati Hari 
Sampah Nasional dirangkaiakan penanaman pohon, sebagaimana yang 
terlihat pada Gambar 13.  

 
 

Gambar 13. Kegiatan Memperingati Hari Sampah Nasional Dirangkaiakan 

Penanaman Pohon oleh HMTL 

 

Selain itu mahasiswa PS-S1-TL aktif dalam memberikan penyuluhan kepada 

manyarakat, terkait pemanfaatan Teknologi Hirdoponik dan Biopori serta  
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penyuluhan tentang pengelolaan sanitasi dan limbah bagi masyarakat di 

daerah Gowa, sebagaimana terlihat pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Penyuluhan Pengelolaan Sanitasi Dan Limbah di Daerah 

Gowa 
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