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SCPL Menguasai konsep teoritis ekologi pesisiri, dan mampu 
mengintegrasikannya secra logis dan  kritis dengan teori bidang biologi 
lainnya, serta mampu menganalisis implementasinya secara logis dan 
sistematis, dalam pengembangan  penerapannya.  

CPMK 1. Menguasai konsep, prinsip, dan teori ekologi pesisi yang terintegrasi 
dengan bidang biologi dan ilmu terapan. 

2. Mampu merancang penyelidikan secara mandiri, kreatif dan inovatif 
dengan menemukan, menganalisis, dan memecahkan perasalahan  
dalam pemanfatan dan penyelamatan sumberdaya pesisir dengan 
pendekatan ekologis serta  melalui analisis kuantitatif yang akurat, 
sebagai dasar untuk pengembangan sumberdaya. 

Sub-CPMK 1.1 Mampu memahami ruang lingkup dan pengertian kawasan pesisir 

berdasarkan  yuridis formal dan ekologis.  
1.2 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ekologi pesisir  dan ilmu   
      ilmu yang terkait dalam konsep, teori serta terapannya.  

1.3 Mahasiswa mengerti tentang peran penting pesisir sebagai 
sumberdaya penompang kelangsungan kehidupan  

1.4 Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti tentang lingkungan 
aut;  

1.5  Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti biota 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

dikawasan pesisir; 
1.6  Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti Ekosistem  

      Estuarin 
1.7 Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti Ekosistem  
      Hutan Bakau  

1.8 Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti Ekosistem  
      Padang Lamun;  
1.9 Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti Ekosistem  

     Terumbu Karang;  
2.1Mahasiswa mampu merancang penyelidikan dan memecahkan 

perasalahan  dalam pemanfatan dan penyelamatan sumberdaya 
pesisir dengan pendekatan ekologis  

2.2 Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti 

pemanfaatan kawasan pesisir untuk kegiatan ekonomi berbasis 
aquakulture 

2.3 Mahasiswa mengerti tentang dampak kegiatan manusia terhadap  
      kerusakan kawasan pesisir serta upaya pelesteriannya.  
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1 1  Pemahaman terhadap 
batasan yuridis formal, 

geografis dan ekologis 

Memahami pengertian 
pesisir, batasan 

yuridis, geografis dan 
ekologis, mampu 
menggambarkan 
zonasi berdasarkan 
bentang alam, 
pemanfaatan, dan 

pelestariannya. 

    

2  1  1.1,1.2,1.3 Pemahaman tentang 
konsep, teori, prinsip2, 
kegunaan pendekatan, 
serta interaksi ekologi 
pesisir  dengan bidang 
ilmu lainnya baik secara 

teoritik maupun 
implentatif  
 

Memahami konsep 
dan teori serta 
interaksi dengan 
bidang ilmu lainnya, 
baik secara teoritik 
maupun 

implementasinya 
sebagai ilmu terapan 
bidang perikanan, 
budidaya rumput laut, 
dan aqua kultur 
lainnya serta 

fenomena sosial 
terkait masyarakat 
pesisir 

  1-17 Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam 
menjelaskan 
topik yang 
diberikan  

3 1 1.2,1.3,1.4,1.5 Memahami karakter 
fisik, kimia dan biologis 
lingkungan teresterial 
dan perairan di kawasan 

pesisir 

mampu untuk 
melakukan pe 
ngukuran  dan 
menjelaskn faktor fisik. 

kimia dan biologis, 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 

menyelesaikan 

1-17 Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam 
menganalisis 

interaksi antar 



serta interaksi antar 
faktor yang 
membentuk karakter 
ekosistem kawasan 
pesisir teresterial dan 

perairan 
. 

masalah yang 
diberikan terkait 
ekosistem 
kawasan pesisir  

faktor yang 
bekerja dalam 
ekosustem 
pesisir 

    4 – 5 1 1.6 Mamahami teori dan 
konsep ekosisten 
estuari, serta 
interaksinya dengan 
ekosistem yang lain di 

kawasan pesisir 
 

Mampu untuk 
melakukan pemetaan 
terhadap ruang dari 
ekosistem estuari, 
serta faktor2 abiotik 

yang bekerja. Mampu 
mengidentifikasi biota 
yang hidup di 
ekosistem tersebut 
(plankton, bentos dan 
nekton), serta 

keterkaitannya dengan 
ekosistem 
pertambakan dalam 
implementasi 
akuakulture. 

Video kegiatan 
akuakulture 
(rumput laut, 
udang, bandeng 
dan nila dan 

kepiting) 

Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi dalam 
menyelesaikan 

masalah yang 
diberikan terkait 
dengan 
ekosisten 
estuari 

1-17 Mampu 
membuat peta 
ruang 
ekosistem 
estuari dan 

identifikasi 
biota yang 
hidup di 
dalamnya 

6 – 7 1 1.7 Memahami ekosistem 
bakau,peran dan fungsi 

ekosistem bakau, 
mampu mengidentifikasi  
biota yang hidup 
didalamnya serta 
metode analisis 
vegetasi bakau 

Mampu menerapkan 
metode dalam 

mengenalisis 
ekosistem bakau, 
Mampu memetakan 
zonasi hutan bakau 
serta mengidentifikasi 
biota yang hidup di 

dalamnya. 
Mampu menganalisis 
sumbangan nutrien 
ekosistem bakau ke 

Video tentang 
ekosistem bakau 

Mampu 
memanfaatkan 

teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dosen 
terkait dengan 

ekosistem 
bakau 

1-17 Kemampuan 
menganalisis 

kuantitatif 
untuk 
memprediksi 
kerapatan 
populasi, serta 
memberikan 

alasan 
logisnya.  



laut. 

8 – 9 1 1.9 Memahami teori dan 
konsep ekosistem 
terumbu karang. 
Memahami peran dan 
fungsi ekosistem 

terumbu karang, 
memahami metode 
analisis terumbu karang 
dan identifikasi biota 
yang hidup didalamnya 

Memahami metiode 
dalam analisis 
terumbu karang, 
mampu 
mengidentifikasi biota 

dalam ekosistem 
terumbu karang 
Mampu memetakan 
distribusi terumbu 
karang 
. 

 
 

Video ekosistem 
erumbu karang 

Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah yang 
diberikan dosen 
terkait dengan 
ekosistem 
terumbukarang 

1-17 Mampu 
melakukan 
kegiatan Check 
reef pada areal 
distribusi 

terumbu 
karang 

10 – 11 1 1.8 Memahami teori dan 
konsep ekosistem 
Padang lamun. 
Memahami peran dan 
fungsi ekosistem 

padang lamun, 
memahami metode 
analisis Padang lamun 
dan identifikasi biota 
yang hidup didalamnya 

Memahami metiode 
dalam analisis Padang 
lamun 
mengidentifikasi biota 
dalam ekosistem 

tpadang lamun  
Mampu memetakan 
distribusi Padang 
lamun 
. 
 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah yang 
diberikan dosen 
terkait dengan 
ekosistem 
padang lamun 

1-17 Mampu 
melakukan 
analisis 
vegetasi 
padang lamun 

12 – 13 2 2.1,2.2,2.3 Memahami 

pemanfaatan kawasan 
perairan pesisir untuk 
budidaya  

Memahami 

pemanfatan kawasan 
perairan peisir untuk 
budidaya udang, 
bandeng dan nila dan 
rumput laut dalam 
sistem tambak. serta 

pembesaran kepiting 
bakau 

Video budidaya 

udang, bandeng 
dan rumput 
lautsistem tambak 
maupun jarring 
apung 

Mampu 

memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dosen 

terkait budidaya 
akuakulture  

1-17 Mampu 

menentukan 
kesesuaian 
peraitran 
tambak untuk 
budidaya 
akuakulture 



14 – 15 (3)(4)(5)(6)(7) 2.1,2.2,2.3 Mampu memahami tipe-
tipe pantai di kawasan 
pesisir . 

Memahami kondisi 
geografis tipe tipe 
pantai serta biota 
spesifik yang hidup di 
tipe pantai berlumpur, 

berpasir, berbatu dan 
tipe pantai campuran 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
mencari 

enyelesaikan 
masalah yang 
diberikan dosen 
terkait tipe-tipe 
pantai 

1-17  
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1 1 Memahami pengertian pesisir, batasan 
yuridis, geografis dan ekologis, mampu 

menggambarkan zonasi berdasarkan 
bentang alam, pemanfaatan, dan 
pelestariannya. 

   

2 1/1.1,1.2,1.3 Memahami konsep dan teori serta 
interaksi dengan bidang ilmu lainnya, 
baik secara teoritik maupun 
implementasinya sebagai ilmu terapan 

bidang perikanan, budidaya rumput 
laut, dan aqua kultur lainnya serta 
fenomena sosial terkait masyarakat 
pesisir 

  Tes kognitif, kemampuan 
dalam menjelaskan topik 
yang diberikan  

3 1/1.1,1.2,1.3,1.5 mampu untuk melakukan pe ngukuran  
dan menjelaskn faktor fisik. kimia dan 
biologis, serta interaksi antar faktor 

yang membentuk karakter ekosistem 
kawasan pesisir teresterial dan 
perairan 
. 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 

informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
terkait 
ekosistem 

kawasan 
pesisir  

Tes kognitif, kemampuan 
dalam menganalisis interaksi 
antar faktor yang bekerja 

dalam ekosustem pesisir 

4-5 1/1.6 Mampu untuk melakukan pemetaan 
terhadap ruang dari ekosistem estuari, 

Video kegiatan 
akuakulture 

Mampu 
memanfaatkan 

Mampu membuat peta ruang 
ekosistem estuari dan 



serta faktor2 abiotik yang bekerja. 
Mampu mengidentifikasi biota yang 
hidup di ekosistem tersebut (plankton, 
bentos dan nekton), serta 
keterkaitannya dengan ekosistem 

pertambakan dalam implementasi 
akuakulture. 

(rumput laut, 
udang, bandeng 
dan nila dan 
kepiting) 

teknologi 
informasi 
dalam 
menyelesaikan 
masalah yang 

diberikan 
terkait dengan 
ekosisten 
estuari 

identifikasi biota yang hidup 
di dalamnya 

6-7 1/1.7 Mampu menerapkan metode dalam 
mengenalisis ekosistem bakau, 
Mampu memetakan zonasi hutan 

bakau serta mengidentifikasi biota 
yang hidup di dalamnya. 
Mampu menganalisis sumbangan 
nutrien ekosistem bakau ke laut. 

Video tentang 
ekosistem 
bakau 

Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 

informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 
dengan 

ekosistem 
bakau 

Kemampuan menganalisis 
kuantitatif untuk memprediksi 
kerapatan populasi, serta 

memberikan alasan logisnya.  

8-9 1/1.9 Memahami metiode dalam analisis 
terumbu karang, mampu 
mengidentifikasi biota dalam 
ekosistem terumbu karang Mampu 
memetakan distribusi terumbu karang 

. 
 
 

Video ekosistem 
erumbu karang 

Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 
dengan 
ekosistem 
terumbukarang 

Mampu melakukan kegiatan 
Check reef pada areal 
distribusi terumbu karang 

10-11 1/1.8 Memahami metiode dalam analisis 

Padang lamun mengidentifikasi biota 
dalam ekosistem tpadang lamun  
Mampu memetakan distribusi Padang 

 Mampu 

memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 

Mampu melakukan analisis 

vegetasi padang lamun 



lamun 
. 
 

menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 
dengan 

ekosistem 
padang lamun 

12-13 2/.1,2.2,2.3 Memahami pemanfatan kawasan 
perairan peisir untuk budidaya udang, 
bandeng dan nila dan rumput laut 
dalam sistem tambak. serta 
pembesaran kepiting bakau 

Video budidaya 
udang, bandeng 
dan rumput 
lautsistem 
tambak maupun 

jarring apung 

Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 
budidaya 
akuakulture  

Mampu menentukan 
kesesuaian peraitran tambak 
untuk budidaya akuakulture 

14-15 2.1,2.2,2.3 Memahami kondisi geografis tipe tipe 
pantai serta biota spesifik yang hidup 

di tipe pantai berlumpur, berpasir, 
berbatu dan tipe pantai campuran 

 Mampu 
memanfaatkan 

teknologi 
informasi untuk 
mencari 
enyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 

dosen terkait 
tipe-tipe pantai 
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