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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-Prodi  

P2 Mampu melakukan kajian (menganalisis dan mengevaluasi) sebuah sistem yang kompleks dengan menggunakan pendekatan 
dan teori yang relevan  

P3 Memiliki wawasan yang luas dan mendalam mengenai bidang ilmu teknik sistem dengan dukungan konsentrasi (energi, 
industri, dan lingkungan) dan 

KK4 Mampu menggunakan metoda serta teknis analisis untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan konsentrasi masing-
masing dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan kelestarian 
lingkungan.  

CP-MK  

M1 Mahasiswa mampu melakukan kajian tentang persoalan lingkungan secara menyeluruh 
M2 Mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan mendalam mengenai karakteristik limbah dan parameter-parameter 

kunci kuliatas limbah 
M3 Mahasiswa mampu menggunakan metode serta teknik analisis  untuk mengidentifikasi limbah serta mampu 

menyusun analisis resiko pencemaran lingkungan 
Deskripsi 
Singkat Mata 
Kuliah 

Mata kuliah Sistem Identifikasi Potensi Limbah dan Analisis Resiko Pencemaran Lingkungan ini dirancang untuk memberikan ilmu 
pengetahuan kepada mahasiswa dalam memahami permasalahan-permasalahan pencemaran lingkungan dan mengidentifikasi 
potensi-potensi limbah untuk dapat dicarikan solusinya 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok 
Bahasan 

a. Review persoalan lingkungan dan melihat lingkungan secara holistik 
b. Karakteristik sampah/limbah dan parameter-parameter kunci kualitas sampah/limbah 
c. Metode identifikasi sampah/limbah dan nilai ekonomisnya 
d. Pengertian dan manfaat analisis resiko lingkungan; UKL/UPL 
e. Proses dan metode dalam penyusunan analisis resiko lingkungan 
f. Mekanisme penilaian dan persetujuan analisis resiko lingkungan 
g. Aspek legal, sosial dan budaya dalam pendirian instalasi pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah 
h. Pemanfaatan (utilisasi) limbah cair: recovery dan daur ulang limbah cair 



i. Pemanfaatan (utilisasi) sampah/limbah padat: recovery, re-use dan daur. ulang sampah/limbah padat 
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Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak : Perangkat Keras : 

 LCD & Projector 
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Minggu Ke- 
Kemanpuan akhir 
yang diharapkan 

Indikator 
Kriteria dan Bentuk 

Penilaian 
Metode 

Pembelajaran 
Materi Pembelajaran 

1, 2, 3, 4 Mahasiswa mampu 
melakukan kajian 
tentang persoalan 
lingkungan secara 
menyeluruh 

 Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menganalisis 
persoalan  
lingkungan 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan teori 
 
Bentuk non test: 
Keaktifan mahasiswa 
dan Presentasi Tugas 
 

Kuliah dan diskusi  Review persoalan 
lingkungan dan melihat 
lingkungan secara holistik 

 

5,6,7 Mahasiswa memiliki 
wawasan yang luas 
dan mendalam 
mengenai 
karakteristik limbah 
dan parameter-
parameter kunci 
kuliatas limbah 

 Kemampuan 
mahasiswa dalam 
memahami 
karakteristik 
limbah  

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan teori 
 
Bentuk non test: 
Keaktifan mahasiswa 
dan Presentasi Tugas 

Kuliah dan diskusi  Karakteristik 
sampah/limbah dan 
parameter-parameter 
kunci kualitas 
sampah/limbah 

 Metode identifikasi 
sampah/limbah dan nilai 
ekonomisnya 

 Pengertian dan manfaat 
analisis resiko lingkungan; 
UKL/UPL 

 



Evaluasi Tengah Semester 

 Mahasiswa mampu 
menggunakan 
metode serta teknik 
analisis  untuk 
mengidentifikasi 
limbah serta mampu 
menyusun analisis 
resiko pencemaran 
lingkungan 

 Kemampuan 
mahasiswa dalam 
penggunaan 
metode analisis 
dan identifikasi 
limbah 

 Kemampuan 
analisis mahasiswa 
terhadap risiko 
pencemaran 
lingkungan 

Kriteria: 
Ketepatan dalam  
analisis 
 
Bentuk non test: 
Keaktifan mahasiswa 
dan Presentasi Tugas 

Kuliah dan diskusi  Proses dan metode dalam 
penyusunan analisis resiko 
lingkungan 

 Mekanisme penilaian dan 
persetujuan analisis resiko 
lingkungan 

 Aspek legal, sosial dan 
budaya dalam pendirian 
instalasi pengelolaan dan 
pengolahan 
sampah/limbah 

 Pemanfaatan (utilisasi) 
limbah cair: recovery dan 
daur ulang limbah cair 

 

Evaluasi Akhir Semester 

 

 


