
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH : 
1. Mahasiswa mampu menganalisis daya dukung pondasi dan efisiensi kelompok (S2,S7,S9,S10,P2). 
2. Mahasiswa mampu merencanakan balok pengikat pondasi (S2,S7,S9,S10,P2). 
3. Mahasiswa mampu menganalisis daya dukung lateral tiang pondasi (S2,S7,S9,S10,KU1,KU2,KU3,KU5,KU6). 
4. Mahasiswa mampu merencanakan parkir dan perkerasan jalan (S2,S7,S9,S10,P2, KU1,KU2,KU3,KU5,KU6 ). 
5. Mahasiswa mampu menganalisis debit air akibat hujan (S2,S7,S9,S10,P2). 
6. Mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan drainase gedung dan perkerasan jalan (S2,S7,S9,S10,KU1,KU2,KU3,KU5,KU6). 
 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

Merencanakan saluran pembuangan untuk menampung air hujan di area gedung. 
Menganalisis dimensi pipa dan saluran untuk menampung air hujan. 

Merencanakan kebutuhan ruang parkir kendaraan bermotor berdasarkan luasan gedung. 

 

Mengusahakan data curah hujan di lokasi gedung. 
Menganalisis curah hujan di lokasi gedung 

Menganalisis volume air hujan pada gedung 
Merencanakan pipa plumbing pada gedung untuk menampung air hujan. 

 

Merencanakan parkir pada area gedung. 
Merencanakan geometric jalan  

Mengidentifikasi kelas jalan/beban khusus yang dipikul kendaraan. 
Merencanakan tebal perkerasan jalan 

Merancang tebal pile cap berdasarkan geser 1 arah dan geser 2 arah (pons) 

 

Menganalisis penurunan tiang pondasi (differential settlement) 
Merancang dimensi pile cap pada kelompok tiang. 
Merancang tebal pile cap 

 
 Menganalisis daya dukung lateral tiang pondasi, Menentukan jumlah tiang pondasi 

berdasarkan gaya lateral., Menganalisis gaya dalam yang terjadi pada tiang pondasi., 
Merancang tulangan longitudinal dan transversal dari tiang pondasi 

 

Menentukan gaya - gaya yang bekerja pada perletakan (pondasi), jenis pondasi dalam (type) 
Menganalisis daya dukung tiang pondasi tunggal,  efisiensi kelompok tiang 
Menentukan jumlah tiang pondasi berdasarkan gaya aksial dan momen. 

Menganalisis gaya – gaya dalam yang terjadi pada struktur balok pengikat 
Merancang tulangan longitudinal dan transversal pada balok pengikat pondasi. 

 

Menganalisis gaya dalam yang terjadi pada pile cap 
Mendisain tulangan longitudinal pile cap 
Mengidentifikasi gaya - gaya yang bekerja pada balok pengikat 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 
S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; 
S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 
S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
P2 Memahami proses perencanaan, perancangan, analisis, pelaksanaan, pengawasan, pengoperasian, pemeliharaan, 

perbaikan/perkuatan, dan pembongkaran bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, 
kesehatan kerja, efisiensi, dan lingkungan. 

KU1 
 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sitematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 
KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data. 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaganya. 



KK1 Mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan gambar rencana, dengan 
penguasaan prinsip-prinsip perancangan, mampu memberikan petunjuk, dan memilih berbagai alternatif solusi dalam 
bidang teknik sipil. 

KK2 Mampu  merencanakan, merancang, menganalisis, melaksanakan, mengawasi, mengoperasikan, memelihara, 
memperbaiki/memperkuat, dan membongkar bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, 
kesehatan kerja, efisiensi, dan lingkungan. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
CPMK1 Mampu menganalisis daya dukung pondasi dan efisiensi kelompok (S2,S7,S9,S10,P2). 
CPMK2 Mampu merencanakan balok pengikat pondasi (S2,S7,S9,S10,P2). 
CPMK3 Mampu menganalisis daya dukung lateral tiang pondasi (S2,S7,S9,S10,KU1,KU2,KU3,KU5,KU6). 
CPMK4 Mampu merencanakan parkir dan perkerasan jalan (S2,S7,S9,S10,P2, KU1,KU2,KU3,KU5,KU6 ). 
CPMK5 Mampu menganalisis debit air akibat hujan (S2,S7,S9,S10,P2). 
CPMK6 Mampu merencanakan kebutuhan drainase gedung dan perkerasan jalan (S2,S7,S9,S10,KU1,KU2,KU3,KU5,KU6). 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang merancang pondasi bangunan bertingkat. Mahasiswa belajar mendisain kebutuhan parkir untuk 
gedung dan  perkerasan jalan serta drainase gedung / jalan (akibat hujan) 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Perencanaan pondasi  
2. Perencanaan kebutuhan parkir dan perkerasan jalan 
3. Perencanaan drainase 

Daftar Referensi 1. Foundation Analysis and design, 4th ed, Bowles,J.E, McGraw-Hill Book Company, New york, 1988 
2. Pile foundation analysis and design, Poulos H.G & Davis,E.H., New York, John Wiley&sons,Inc, 1980  
3. Dewan Standarisasi Nasional, Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan – SNI 03 – 3424, 1994. 
4. Notodihardjo, Mardjono dkk, Drainase Perkotaan, Universitas Tarumanagara,1998. 
5. Pedoman perencanaan dan pengoperasian fasilitas parkir,  direktorat bina sistem lalu lintas dan angkutan kota. 
6. Manual perkerasan jalan (No: 04/SE/Db/2017), Direktorat jeneral bina marga 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 
Microsoft office Note book 

Nama Dosen 
Pengampu 

Ir. Daniel Christianto,M.T 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

Perancangan Konstruksi bangunan gedung bertingkat 1 
Drainase 
Perancangan perkerasan jalan 

 

 

 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 
Kriteria & 

Bentuk  
Indikator  

 
Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 - 8 Menentukan gaya - gaya 

yang bekerja pada 
perletakan (pondasi) 
Menentukan jenis pondasi 
dalam (type) 
Menganalisis daya dukung 
tiang pondasi tunggal 
Menganalisis efisiensi 
kelompok tiang 
Menentukan jumlah tiang 
pondasi berdasarkan gaya 
aksial dan momen 
Menganalisis daya dukung 
lateral tiang pondasi 
Menentukan jumlah tiang 
pondasi berdasarkan gaya 
lateral. 
Menganalisis gaya dalam 
yang terjadi pada tiang 
pondasi. 
Merancang tulangan 
longitudinal dan 
transversal dari tiang 
pondasi 
Menganalisis penurunan 
tiang pondasi (differential 
settlement) 
Merancang dimensi pile 
cap pada kelompok tiang. 
Merancang tebal pile cap 

Pondasi: 
Mengidentifikasi gaya – 
gaya (reaksi perletakan) 
yang dipikul pondasi 
Merancang jenis dan 
jumlah tiang pondasi 
dalam 
Daya dukung lateral 
tiang pondasi 
Gaya dalam tiang 
pondasi 
Perencanaan / disain 
tiang pondasi 
Penurunan tiang 
pondasi 
disain dimensi pile cap 
Perencanaan tulangan 
pile cap 
Pemodelan struktur 
balok pengikat 
Perencanaan balok 
pengikat 

 
• Bentuk: 
diskusi 
• Metode: 
Studi kasus 
 

  
TM:  
8x(2x50”) 

 
BM: 

8x(2x50”) 
 

Mendisain dan 
membuat gambar 
disain pondasi 

Kriteria: 
Ketepatan 
mendisain 
pondasi 
 
Bentuk non-
test: 
Mampu 
memahami 
formula yang 
berkaitan 
dengan 
pondasi 
 

Mampu 
merencanakan 
pondasi 

40 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 
Kriteria & 

Bentuk  
Indikator  

 
Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
berdasarkan geser 1 arah 
dan geser 2 arah (pons) 
Menganalisis gaya dalam 
yang terjadi pada pile cap 
Mendisain tulangan 
longitudinal pile cap 
Mengidentifikasi gaya - 
gaya yang bekerja pada 
balok pengikat 
Menganalisis gaya – gaya 
dalam yang terjadi pada 
struktur balok pengikat 
Merancang tulangan 
longitudinal dan 
transversal pada balok 
pengikat pondasi. 

8 Ujian Tengah Semester                                     …. 
9 - 12 Mengusahakan data 

curah hujan di lokasi 
gedung. 
Menganalisis curah 
hujan di lokasi gedung. 
Menganalisis volume air 
hujan pada gedung 
Merencanakan pipa 
plumbing pada gedung 
untuk menampung air 
hujan. 
Merencanakan saluran 
pembuangan untuk 

Drainase: 
Curah hujan tahunan di 
lokasi gedung 
Volume air hujan yang 
ditampung gedung 
Volume air hujan di area 
gedung 
Perencanaan dimensi 
pipa. 
Perencanaan dimensi 
saluran 
 

• Bentuk: 
diskusi 
• Metode: 
Studi kasus 

 

 TM:  
4x(2x50”) 

 
BM: 

4x(2x50”) 
 

Mendisain drainase 
pada gedung 
bertingkat dan 
drainase jalan 

Kriteria: 
Ketepatan 
mendisain 
kebutuhan 
luas saluran 
drainase 
 
Bentuk non-
test: 
Mampu 
memahami 
formula yang 
berkaitan 
dengan analisa 

Mampu 
merencanakan 
drainase pada 
gedung dan 
jalan 

20 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 
Kriteria & 

Bentuk  
Indikator  

 
Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
menampung air hujan di 
area gedung. 
Menganalisis dimensi 
pipa dan saluran untuk 
menampung air hujan. 

saluran 
 

13 - 16 Merencanakan 
kebutuhan ruang parkir 
kendaraan bermotor 
berdasarkan luasan 
gedung. 
Merencanakan parkir 
pada area gedung. 
Merencanakan 
geometric jalan  
Mengidentifikasi kelas 
jalan/beban khusus 
yang dipikul kendaraan. 
Merencanakan tebal 
perkerasan jalan 

Jalan raya: 
perencanaan kebutuhan 
parkir 
Jalan raya: 
perencanaan kebutuhan 
parkir 
Perencanaan geometrik 
jalan. 
Merancang struktur 
perkerasan jalan 

• Bentuk: 
diskusi 
• Metode: 
Studi kasus 

 

TM:  
4x(2x50”) 

 
BM: 

4x(2x50”) 
 

Mendisain 
kebutuhan parkir 
dan perkerasan 
jalan serta 
membuat gambar 
dari hasil disain  

Kriteria: 
Ketepatan 
mendisain 
kebutuhan 
parkir dan 
perkerasan 
jalan 
 
Bentuk non-
test: 
Mampu 
memahami 
formula yang 
berkaitan 
parkir dan 
perkerasan 
 

Kriteria: 
Ketepatan 
mendisain parkir 
dan perkerasan 
jalan 
 
Bentuk non-
test: 
Mampu 
memahami 
formula yang 
berkaitan 
dengan parkir 
dan perkerasan 
 

20 

16 Ujian Akhir Semester                                     20 
 
 
Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 
sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata 
kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 



5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 

 

 


