
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH REKAYASA LINGKUNGAN:
1. Mampu memahami rekayasa lingkungan, penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah. (P1, KK8, KK11, C1, C3);
2. Mampu memahami pengelolaan tinja dan pengelolaan sampah (S13, P1, P2, KU1, KK2, KU7, C1, C2)
3. Mampu  mengerti tentang penyehatan rumah, penyehatan tempat-tempat umum, dan pencemaran air (P1, P2, KU1, KU7, KK8, C3, C4)
4. Mampu  mengerti tentang pencemaran udara, pengawasan sektor penyakit, dan bio-statistik [S13, P1, P2, KU1, KK2, KK8, KK11, C1, C2, C5)

EVALUASI AKHIR SEMESTER (minggu ke 16)

[S13, P1, P2, KU1, KK2, KK8, KK11, C1, C2, C5 ]: 4. Mahasiswa  mampu  mengerti tentang pencemaran udara, pengawasan sektor penyakit, dan bio-statistik 
[minggu ke 12-15]

[P1, P2, KU1, KU7, KK8, C3, C4]: 3. Mahasiswa  mampu  mengerti tentang penyehatan rumah, penyehatan tempat-tempat umum, dan pencemaran air 
[minggu ke 9-11]

EVALUASI TENGAH SEMESTER (minggu ke 8)

[S13, P1, P2, KU1, KK2, KU7, C1, C2]: 2. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan tinja dan pengelolaan sampah (minggu ke 4-7)

[P1, KK8, KK11, C1, C3]: 1. Mahasiswa mampu memahami rekayasa lingkungan, penyediaan air minum, dan pengelolaan air limbah (minggu ke 1-3)
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

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

S4 
S9 

Mampu bekerjasama dalam suatu tim lintas bidang. 

Bertanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 

S12 Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (kritis, kreatif, sistematis dan ilmiah, berwawasan luas, etis, 

estetis). 

S13 Mampu menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis serta memahami aturan-aturan yang berlaku. 

P1 Memahami prinsip-prinsip dasar rekayasa lingkungan pada pekerjaan teknik sipil. 

P2 Mampu merencanakan dan merancang bangunan teknik sipil yang berwawasan lingkungan. 

KU5 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dalam memilih berbagai alternatif solusi dalam 
bidang teknik sipil yang berwawasan lingkungan. 

KK1 Mampu mengidentifikasi aspek lingkungan dalam bidang teknik sipil. 

KK2 Mampu berperan mencari solusi pemecahan masalah lingkungan dalam bidang teknik sipil. 

KK8 Menguasai sains dan teknologi mutakhir dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeselamatan. 

KK11 Mampu memanfaatkan konsep-konsep manajemen lingkungan dalam pekerjaan teknik sipil. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Bertindak dan berperilaku timbal balik antar sesama dalam kegiatan organisasi pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 
teknik sipil, dan mampu menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis serta memahami aturan-aturan yang berlaku. [S13, KU7] 

CPMK2 Berperilaku dan bertindak secara etis, serta bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dijalani [S8, S9, S12,KU7] 

CPMK3 Mampu bekerjasama dalam suatu tim lintas bidang dan budaya. [S4, S5] 

CPMK4 Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (kritis, kreatif, sistematis dan ilmiah, berwawasan luas, etis, 
estetis). [S12] 

CPMK5 Mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan/atau gambar rencana, dengan 



penguasaan prinsip-prinsip perancangan baik secara manual maupun menggunakan piranti lunak. [KK1] 

CPMK6 Menguasai sains dan teknologi mutakhir dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeselamatan. [KK8] 

CPMK7 Memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku, untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan 
perancangan konstruksi bangunan teknik sipil.[P1] 

CPMK8 Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengawasi, mengoperasikan, memelihara serta membongkar bangunan teknik 
sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan berwawasan lingkungan. [P2] 

CPMK9 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam 
memilih berbagai alternative solusi dalam bidang teknik sipil secara mandiri dan kelompok. [KU5] 

CPMK10 Bertanggungjawab pada pekerjaan secara mandiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. [S9] 

CPMK11 Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bagian keilmuan teknik 
sipil, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. [KK3] 

CPMK12 Mampu memanfaatkan konsep-konsep manajemen dalam pekerjaan teknik sipil. [KK11] 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang: Pengertian dan lingkup Rekayasa Lingkungan. Kegunaan sungai dan Rekayasa Lingkungan.Tipe 
dan sifat-sifat sungai. Morfologi sungai. Hidrologi sungai. Hidrolika sungai. Erosi dan sedimentasi sungai. Konstruksi bangunan di sungai 
Penerapan Rekayasa Lingkungan. Aspek eko-hidraulik dalam penanganan sungai. Restorasi sungai. Pengendalian banjir. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pemahaman tentang sungai dan lingkup Rekayasa Lingkungan 
2. Pengenalan tentang rekayasa lingkungan dan lingkupnya 
3. Penyediaan air minum 
4. Pengelolaan air limbah rumah tangga dan industri 
5. Pengelolaan tinja 
6. Pengelolaan sampah 
7. Penyehatan rumah 
8. Penyehatan tempat-tempat umum 
9. Pencemaran air 
10. Pencemaran udara 
11. Pengawasan sektor penyakit 
12. Bio-statistik 

Daftar Referensi 1. Dahli, Eli (1990), Environmental Engineering in Developing Countries, Technical University of Denmark, Copenhagen.. 

2. 2. Kamala &Rao, Environmental Engineering, McGraw-Hill New Delhi.  

3. 3. Salvato (1988), Environmental Sanitation, John Wiley & Son Inc., New York. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

- Laptop, LCD 

Nama Dosen 
Pengampu 

Dr. Ir. Wati Asriningsih Pranoto, MT 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

 



 

 

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 Mampu menyatakan 

pendapat secara lisan 
dan tertulis serta 
memahami aturan-
aturan yang berlaku. 
[C3, P4, A2] 
Berperilaku dan 
bertindak secara etis, 
serta bertanggung 
jawab atas semua 
pekerjaan yang 
dijalani. [A1, A5] 
Mampu bekerjasama 
dalam suatu tim 
lintas bidang. [C6] 
Menjadi ilmuwan 
dan praktisi bidang 
teknik sipil yang 
professional (kritis, 
kreatif, sistematis 
dan ilmiah, 
berwawasan luas, 
etis, estetis). [ A1, 
A5] 
Mampu 
mengidentifikasi 
aspek lingkungan 
dalam bidang teknik 
sipil [C1] 
Menguasai sains dan 
teknologi mutakhir 

PENDAHULUAN 

1. Penjelasan 

tentang RPKPS, peraturan 

kuliah, sistem ujian dan 

penilaian 

2. Pengenalan 
tentang rekayasa 
lingkungan dan lingkupnya 

Tatap Muka 

 

 

 TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti arti rekayasa 

lingkungan dan hubungan 

antara rekayasa 

lingkungan dengan kuliah 

Rekayasa Lingkungan 

 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian 
pemahaman, 
 
Bentuk non-test: 

 Tes lisan 
 
Bentuk test: 

 Ujian tertulis 
UTS 

 

 Mengikuti 
kegiatan 
perkuliahan 
secara teratur  

 Mengerjakan 
soal saat 
latihan dalam 
kelas 

 UTS (Nilai 
maks 50%) 

 Soal UTS 
meliputi 
materi 
perkuliahan 
pertemuan 1 
s/d 6 

 Mengerjakan 
soal ujian 
dengan baik, 
mandiri dan 
jujur 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PENYEDIAAN AIR MINUM 
1. Air baku 
2. Cara pengolahan 
3. Pengawasan 
kualitas 
4. Pencegahan 
pencemaran 
5. Air minum 

Tatap Muka 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti tentang 
penyediaan air minum 
 

3 PENGELOLAAN AIR 
LIMBAH RUMAH TANGGA 
& INDUSTRI 
1. Penyaluran air 
limbah rumah tangga 
2. Pengolahan air 
limbah rumah tangga & 
industri 

Tatap Muka 

Latihan 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti tentang 

pengelolaan air limbah 

rumah tangga dan 

industri 

4 PENGELOLAAN TINJA 
Pengumpulan dan 
pengolahan tinja setempat 

Tatap Muka 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti tentang 

pengelolaan tinja 

setempat 

5 PENGELOLAAN TINJA Tatap Muka TM:  Mengerti tentang 



dalam pembangunan 
yang berkelanjutan 
dan berkeselamatan. 
[C2] 
Memahami prinsip-
prinsip dasar 
rekayasa lingkungan 
pada pekerjaan 
teknik sipil. [C2] 
Mampu 
merencanakan dan 
merancang bangunan 
teknik sipil yang 
berwawasan 
lingkungan. [C4, C6] 
 

Pengumpulan dan 
pengolahan tinja sistem 
perkotaan & pembuangan 
akhir 

 1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

pengeolaan tinja sistem 

perkotaan dan 

pembuangan akhir 

6 PENGELOLAAN SAMPAH 
1. Jenis sampah 
2. Kualitas & 
kuantitas 
3. Pengumpulan, 
pengangkutan, 
pengolahan & 
pembuangan akhir 

Tatap Muka 

Latihan 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti tentang 

pengelolaan sampah 

7 Review 
Pembahasan soal-soal UTS 

Tatap Muka 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mampu menjawab soal-

soal ujian tengah 

semester 

8 Ujian Tengah Semester                                40 

9 Mampu menyatakan 
pendapat secara lisan 
dan tertulis serta 
memahami aturan-
aturan yang berlaku. 
[C3, P4, A2] 
Berperilaku dan 
bertindak secara etis, 
serta bertanggung 
jawab atas semua 
pekerjaan yang 
dijalani. [A1, A5] 
Mampu bekerjasama 
dalam suatu tim 
lintas bidang. [C6] 
Menjadi ilmuwan 
dan praktisi bidang 
teknik sipil yang 
professional (kritis, 
kreatif, sistematis 

PENYEHATAN RUMAH 
Penyehatan rumah 

Tatap Muka 

Latihan 

 

 

 TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

 

Mengerti tentang 

penyehatan rumah 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian 
pemahaman, 
 
Bentuk non-test: 

 Tes lisan 
 
Bentuk test: 

 Ujian tertulis 
UTS 

 

 Mengikuti 
kegiatan 
perkuliahan 
secara teratur  

 Mengerjakan 
soal saat 
latihan dalam 
kelas 

 UTS (Nilai 
maks 50%) 

 Soal UTS 
meliputi 
materi 
perkuliahan 
pertemuan 1 
s/d 6 

 Mengerjakan 
soal ujian 
dengan baik, 

10 

10 PENYEHATAN TEMPAT-
TEMPAT UMUM 
Syarat kesehatan di kolam 
renang, hoteldan sekolah 

Tatap Muka 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti tentang 
penyehatan tempat-
tempat umum 
 

11 PENCEMARAN AIR 
Sumber dan pencegahan 
pencemaran air 

Tatap Muka 

Latihan 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti tentang 
pencemaran air 
 



12 dan ilmiah, 
berwawasan luas, 
etis, estetis). [ A1, 
A5] 
Mampu 
mengidentifikasi 
aspek lingkungan 
dalam bidang teknik 
sipil [C1] 
Menguasai sains dan 
teknologi mutakhir 
dalam pembangunan 
yang berkelanjutan 
dan berkeselamatan. 
[C2] 
Memahami prinsip-
prinsip dasar 
rekayasa lingkungan 
pada pekerjaan 
teknik sipil. [C2] 
Mampu 
merencanakan dan 
merancang bangunan 
teknik sipil yang 
berwawasan 
lingkungan. [C4, C6] 
 

PENCEMARAN UDARA 
Sumber dan 
pencegahanpencemaranu
dara 

Latihan 

kelompok 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

Mengerti tentang 
pencemaran udara 
 

mandiri dan 
jujur 

13 PENGAWASAN SEKTOR 
PENYAKIT 
Pengawasan vektor 
penyakit 

Tatap Muka 

Latihan 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

 

Mengerti tentang 
pengawasan sektor 
penyakit 

  

14 BIO-STATISTIK 
Cara mengukur dampak 
upaya rekayasa lingkungan 

Tatap Muka 

Latihan 

 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

 

Mengerti tentang bios-
statistik 

  

15 Review 
Pembahasan bahan UAS 

Presentasi 

tugas 

TM:  

1x(3x50”) 

TT: 

1x(2x60”) 

BM: 

1x(3x60”) 

 

Mampu menjawab soal-
soal ujian akhir semester 

  

16 Ujian Akhir Semester                                     40 
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. 


