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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL – Prodi yang dibebankan pada MK 
CPL-3 Menunjukkan sikap professional dalam aktualisasi bidang Fisika baik secara mandiri maupun kelompok yang dilandasi semangat 

kewirausahaan dalam wawasan lingkungan dan pertanian industrial 
CPL-6 Menerapkan metodologi penelitian dalam ilmu fisika dan aplikasinya dalam 6 bidang unggulan kelompok riset (Biofisika, Geofisika 

Lingkungan dan Sumberdaya Mineral, Komputasi Material Terapan dan Energi, Material Maju, Nondestruktif Elektronika dan 
Instrumentasi, Instrumentasi Komputasi Optoelektronika) 

CPL-11 Memiliki keterampilan dalam analisis data untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam 
konteks lingkungan dan pertanian industrial 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
CPMK-1 Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (3.a) 
CPMK-2 Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (3.b) 
CPMK-3 Mahasiswa telah memperoleh kompetensi metodologi ilmiah bidang fisika dan mampu menerapkannya dalam konteks yang lebih 

luas; (6.c) 
CPMK-4 Mahasiswa mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data ilmiah dan teknis, untuk menarik kesimpulan yang tepat, 

dengan memperhatikan etika ilmiah, teknis dan etis; (6.d) 
CPMK-5 Mahasiswa mampu memecahkan masalah alam secara ilmiah dan teknis secara independen, dan mampu mempresentasikan 

hasilnya; (6.e) 



CPMK-6 Mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data serta membuat model fisis yang sesuai dengan percobaan terkait; (11.a) 
CPL CPMK Sub-CPMK 
3 1 1. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim untuk membuat presentasi Case Bases Learning  
3 2 2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi mengenai permasalahan lingkungan terkait bencana alam dengan menerapkan 

metodologi di bidang fisika  
6 3 3. Mahasiswa dapat menganalisis mengenai permasalahan lingkungan terkait bencana alam dengan menerapkan 

metodologi di bidang fisika 
 6 4 4. Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait konstruksi pasca bencana menggunakan metodologi fisika 

11 5 5. Mahasiswa dapat memahami mengenai kasus yang ada di sekitar dan menyelesaikannya secara ilmiah  
11 6 6. Mahasiswa dapat menganalisis data bencana dan menghubungkannya dengan regulasi saat ini 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini mempelajarai berbagai aspek kebencanaan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengurangan risiko khususnya mitigasi 
bencana. Berbagai aspek kebencanaan seperti konsep bencana yang didalamnya terdapat bahaya, risiko kerentanan dan kapasitas serta 
perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan acuan siklus penanggulangan bencana (sebelum, saat dan sesudah 
bencana). Mahasiswa akan mempelajari pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan wilayah domisili. Selain itu mahasiswa juga akan 
melaksanaan praktek pembuatan perencanaan mitigasi, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan siklus 
penanggulangan bencana. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Konsep dasar bencana 
2. Klasifikasi bencana 
3. Pengurangan risiko bencana 
4. Siklus penanggulangan bencana 
5. Mitigasi bencana 
6. Pencegahan bencana 
7. Kesiapsiagaan bencana 
8. Tanggap darurat bencana 
9. Rehabilitasi dan rekonstruksi 
10. Kelembagaan dan regulasi mitigasi bencana  
11. Pendanaandalam penanggulangan bencana. 



Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian Persentase 
(%) 

CPMK 
Media 

1 2 3 
LKM  5 V   LKM 1_Pendahuluan 
UTS 25 V   Rubrik soal  
UAS 25  V  Rubrik soal  
Project Based Learning 10   V RTM 1_Pengamatan dan Praktek 

 

Pustaka Utama  Pustaka 5 tahun terakhir 
Pustaka Pendukung - 
Media Pembelajaran Software Hardware 

  

Team Teaching  
Matakuliah Prasarat - 
CPMK Sub CPMK  

(sebagai kemampuan 
akhir yang 
diharapkan) 

Penilaian Bantuk Pembelajaran; Metode 
Pembelajaran; Penugasan;  

[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 
Indikator Komponen  Bobot (%) luring Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Minggu Ke-1 
 
CPMK 1 

Mahasiswa dapat 
memahami konsep dan 
klasifikasi bencana. 

Dapat menjelaskan 
konsep dan klasifikasi 
bencana 

  • Ceramah 
• Diskusi 
• Tugas Kelompok 
 
(2x 50’) 
 
 

 Konsep dasar 
bencana meliputi: 
a) Definisi 

bencana 
b) Konsep risiko 
c) Konsep 

ancaman 
d) Konsep 

kerentanan 
e) Konsep 

kapasitas 
f) Klasifikasi 



bencana 

Minggu Ke-2 
CPMK-3 Mahasiswa dapat 

memahami konsep 
dasar penanggulangan 
bencana 

Dapat menjelaskan 
konsep dasar 
penanggulangan 
bencana 

a) Ketepatan 
mencari dan 
menemukan 
bahan 

b) Kemampuan 
menulis 

c) Originalitas 
hasil 

 • Ceramah 
• Diskusi 
 
(2x 50’) 
 

 Pengenalan 
konsep 
penanggulangan 
bencana meliputi: 
a) Definisi 

penanggulang
an bencana 

b) Siklus 
penanggulang
an bencana 

c) Prinsip 
penanggulang
an bencana 

Minggu Ke-3 
CPMK-3 Mahasiswa dapat 

memahami 
pengurangan risiko 
bencana 

Dapat menjelaskan 
perkembangan 
pengurangan risiko 
bencana 

 5% • Ceramah 
• Diskusi 
 
(2x 50’) 
 

 Pemahaman 
terhadap 
penguranan risiko 
bencana meliputi: 
a) Sejarah 

pengurangan 
risiko bencana 

b) Perkembangan 
pengurangan 
risiko bencana 

c) Pengurangan 
risiko bencana 
dalam 
pembangunan 
berkelanjutan 
(SDG’s) 



Minggu Ke-4 
CPMK-4 Mahasiswa dapat 

memahami konsep dan 
penyelenggaraan 
pencegahan, mitigasi 
dan kesiapsiagaan 
bencana (Bagian 1) 

Dapat menjelaskan 
konsep dan 
perencanaan 
pencegahan, mitigasi 
dan kesiapsiagaan 
bencana  

a) Ketepatan 
mencari dan 
menemukan 
bahan 

b) Kemampuan 
menulis 

c) Kemampuan 
menyajikan 

d) Kerjasama 
kelompok 

e) Originalitash
asil 

 • Ceramah  
• Diskusi  
 
(2x 50’) 
 

 Konsep dan 
penyelenggaraan 
meliputi: Definisi 
pencegahan 
bencana 
Definisi mitigasi 
becana dan definisi 
kesiapsiaagaan 
bencana 
Perencanaan 
pencegahan, 
mitigasi dan 
kesiapsiagaan 
bencana 

Minggu Ke-5 
CPMK-5 Mahasiswa dapat 

memahami konsep dan 
penyelenggaraan 
pencegahan, mitigasi 
dan 
kesiapsiagaan bencana 
(Bagian 2) 

Dapat menjelaskan 
penyelenggaraan 
pencegahan, mitigasi 
dan kesiapsiagaan 
bencana 

 5% • Ceramah  
• Diskusi  
 
(2x 50’) 
 

 Konsep dan 
penyelenggaraan 
meliputi: 
Penyelenggaraan 
pencegahan 
bencana dan 
penyelenggaraan 
mitigasi bencana 
kesiapsiagaan 
bencana 

Minggu Ke-6 
CPMK-5 Mahasiswa dapat 

memahami konsep, 
perencanaan dan 
penyelenggaraan 
tanggap darurat 
bencana (Bagian 1) 

Dapat 
menjelaskan konsep 
dan perencanaan 
tanggap darurat 
bencana. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
perencanaan 
tanggap darurat 
bencana sesuai 
dengan skenario 

5% • Ceramah  
• Diskusi  
 
(2x 50’) 
 

 Konsep, 
perencanaan dan 
penyelenggaraan 
tanggap darurat 
bencana meliputi: 
Definisi tanggap 



 bencana darurat bencana, 
erencanaan 
tanggap 
darurat bencana 

Minggu Ke-7 
CPMK-6 Mahasiswa dapat 

memahami konsep 
dan penyelenggaraan 
tanggap darurat 
bencana (Bagian 2) 

Dapat menjelaskan 
penyelenggaraan 
tanggap darurat 
bencana. 

Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
penyelenggaraa
n tanggap 
darurat 
bencana sesuai 
dengan 
skenario 
bencana 

 • Ceramah  
• Diskusi  
• Presentasi 

Kelompok 
 
(2x 50’) 
 

 Konsep dan 
penyelenggaraan 
tanggap darurat 
bencana meliputi: 
Penyelenggaraan 
tanggap darurat 
bencana 

Minggu Ke-8 

CPMK-5 Mahasiswa dapat 
memahami kaji cepat 
bencana dan standar 
minimum pelayanan 
darurat kebutuhan 
dasar 

Dapat menguraikan 
siklus kegiatan dan 
pelaksanaan kaji cepat 
bencana serta standar 
minimum pelayanan 
darurat kebutuhan 
dasar. 

 5% • Ceramah  
• Diskusi  
 
(2x 50’) 
 

 Konsep kaji cepat 
bencana dan 
standar minimum 
pelayanan darurat 
kebutuhan dasar 
meliputi: 
a. Siklus 

kegiatan dan 
pelaksanaan 
kaji cepat 
bencana 

b. Standar 
minimum 

c. pelayanan 
darurat 
kebutuhan 



dasar 
Minggu Ke-9 

UTS (25%) 
Minggu Ke-10 
CPMK-5 Mahasiswa dapat 

memahami konsep, 
perencanaan dan 
penyelenggaraan 
rehabiltasi dan 
rekonstruksi 

Dapat memahami 
konsep, perencanaan 
dan penyelenggaraan 
rehabiltasi dan 
rekonstruksi 

a) Ketepatan 
mencari dan 
menemukan 
bahan 

b) Kemampu
an menulis 

c) Kemampuan 
menyajikan 

d) Kerjasama 
kelompok 

e) Originali
tas hasil 

 • Ceramah  
• Diskusi  
 
(2x 50’) 
 
 

 a) Definisi 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

b) Perencanaan 
rehabilitasi 
dan 
rekonstruksi 

c) Penyelenggaraa
n rehabilitasi 
dan 
rekonstruksi 

Minggu Ke-11 
CPMK-6 Mahasiswa dapat 

memahami 
kelembagaan dan 
regulasi dalam 
penanggulangan 
bencana 

Dapat menjelaskan 
kelembagaan dan 
regulasi dalam 
penanggulangan 
bencana 

Ketepatan 
menganalisis 
peran suatu 
lembaga dalam 
sebuah kasus 
bencana 

 • Ceramah  
• Diskusi  
 
(2x 50’) 
 

 Kemampuan 
memahami 
kelembagaan dan 
regulasi yan 
meliputi: 
a) Peran 

lembaga 
pemerintahan 
dalam 
penanggulang
an bencana 

b) Peran 
masyarakat 
dan LSM dalam 
penanggulang



an bencana 
c) Peran dunia 

usaha dalam 
penanggulang
an bencana 

d) Peran 
Lembaga 
Internasional 
dalam 
penanggulang
an bencana 

e) Regulasi 
dalam 
penanggulang
an bencana 

Minggu Ke-12 
CPMK-6 Mahasiswa dapat 

memahami 
pendanaan dalam 
penanggulangan 
bencana 

Dapat menjelaskan 
pendanaan dalam 
penanggulangan 
bencana 

 10% • Ceramah  
• Diskusi Project 

based learning  
 
(2x 50’) 
 

 Pendanaan dalam 
penanggulangan 
bencaana 
meliputi: 
a) Pendanaan 

prabencana 
b) Pendanaan 

saat terjadi 
bencana 

c) Pendanaan 
pasca bencana 

Minggu Ke-13 
CPMK-6 Mahasiswa mampu 

memahami risiko 
bencana di Indonesia 
dan Aceh 

Dapat menjelaskan 
risiko bencana di 
Indonesia dan Aceh 

a) Ketepatan 
dalam 
memahami dan 
menjelaskan 
risio bencana di 

10% • Ceramah  
• Diskusi Case 

Based Learning 
 

 Risiko bencana di 
Indonesia dan Aceh 
meliputi: 
a) Risiko bencana 

di Indonesia 



daerahnya 
masing-masing 
b) Kemampu
an menulis 
c) Kemampuan 

menyajikan 
Originalitas hasil 

(2x 50’) 
 

b) Risiko bencana 
di Aceh 

Minggu Ke-14 
CPMK-4 Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 
menjelaskan kasus 
atau program 
penanggulangan 
bencana di Indonesia 

Dapat menganalisisa 
program 
penanggulangan 
bencana di Indonesia 

a) Ketepatan 
dalam mencari 
informasi dan 
analisis kasus 
b) Kemampuan 
menulis 
c) Kemampuan 
menyajikan 
d) Originalitas 
hasil 

5% • Ceramah  
• Diskusi Case 

Based Learning 
 
(2x 50’) 
 

 Program 
penanggulangan 
bencana di 
Indonesia meliputi 
sebelum bencana, 
saat bencana dan 
setelah bencana 

Minggu Ke-15 
CPMK-4 Mahasiswa mampu 

melakukan 
perencanaan mitigasi 
bencana 

Dapat menyusun 
perencanaan mitigasi 
bencana gempa bumi 
dan tsunami 

Kemampuan 
menyajikan 
orisinalitas hasil  

5% • Ceramah  
• Diskusi Case 

Based Learning 
 
(2x 50’) 
 

 Perencanaan 
mitigasi bencana: 
a) Bencana 

gempa bumi 
b) Bencana 

tsunami 
Minggu Ke-16 

UAS (25%) 
 


