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RANCANGAN TUGAS MODUL 15 

MATA KULIAH  : PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 

SEMESTER       : Genap;  sks : 3 

1. TUJUAN TUGAS :  
a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa terhadap tahapan proses 

perencanaan dan pengambilan keputusan   
b. Menumbuhkan ketrampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi kelompok masalah 

dalam rangka menyusun perencanaan konservasi wilayah desa pada Pengelolaan 

DAS Sumber Brantas 
c. Menumbuhkan ketrampilan mengidentifikasi output dan dampak suatu kegiatan 

menurut lokasi dari penerima (in-site dan off-site) pada sistem alami di wilayah desa 
yang menjadi obyek perencanaan. 

d. Meningkatkan pemahanam dan ketrampilan mengidentifikasi dampak fisik dari obyek 
perenanaan 

e. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan terhadap aplikasi criteria investasi pada 
perencanaan kegiatan aksi kawasan DAS 
 
 

2. URAIAN TUGAS  :  
 a. Obyek garapan : Rancangan Pengelolaan DAS dan Keputusan Investasi 

 b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

(1).  Melengkapi materi pada setiap kegiatan berlajar pada Modul 15 dengan bahan 

referensi dari sumber lain 

(2).  Menyelesaikan semua soal latihan dan tugas yang terdapat pada Modul 15; yaitu 

pada uraian tugas kegiatan belajar 1 hingga 2. 

  

 c. Metodologi/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan  

(1).  Bentuk kelompok dari kelas yang sama sesuai dengan pembagian kelompok 

pada waktu Field Trip. 

(2).  Diskusikan jawaban setiap soal latihan yang terdapat pada Modul 15 dilakukan di 

luar jadwal pembelajaran (di luar kelas perkuliahan maupun tutorial). 

(3). Gunakan skema yang terdapat pada Modul 15 sebagai dasar berkreasi untuk 

menjawab semua pertanyaan yang terdapat pada Tugas Kegiatan Belajar 1; 

sedangkan Tampilan dan Tabel 15.1 dipergunakan untuk menjawab pertanyaan 

pada Tugas Kegiatan Belajar 2. 

(4). Untuk memperkaya pengetahuan mahasiwa tentang implementasi kriteria 

investasi (NPV, IRR dan B/C Ratio); carilah aplikasi kriteria investasi yang telah 

dilakukan oleh orang lain dari artikel, laporan penelitian dan bentuk yang lain.  

Hasil pencarian contoh implementasi kriteria investari pada kegiatan 

perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan sistem alami diserahkan 

dalam bentuk hard copy dan jangan lupa mencantumkan sumber referensi.   

(5). Kumpulkan jawaban latihan soal dalam bentuk hard copy pada waktu jadwal 

Tutorial tanggal 6 – 10 Juni sesuai dengan kelas (kelas A pada hari Rabu tanggal 

8 Juni, untuk kelas B dan E pada hari Kamis tanggal 9 Juni, dan kelas C pada 

hari Jum’at tanggal 10 Juni 2011).  
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(6).  Mempersiapkan power point untuk presentasi dari materi Modul 15 pada 

kegiatan Perkuliahan sesuai dengan jadwal masing-masing kelas (lihat point 5). 

 

 d. Kriteria luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan  

(a).  Penyelesaian tugas disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang diketik dengan 

font  Arial 11 pada kertas A4. 

(b).  Sajian power point  untuk penyajian dengan durasi selama 15 menit dengan 

memperhatikan kelengkapan substansi, alur logika dan estetika.    

 

 

3. KRITERIA PENILAIAN : 

 a. Kelengkapan identifikasi 

 b. Kejelasan deskripsi dan skema 

 c. Kesesuaian metode 

d. Penilaian aspek kognitif & afektif dari mahasiswa secara individu adalah kemampuan 

menjawab pertanyaan, sanggahan (argumentasi)  

e. Penilaian kemampuan didasarkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Indikator penilaian Kelompok  

No. Komponen penilaian Indikator Skala Bobot Nilai 

A. Laporan kelompok     

1 Kelengkapan deskripsi Konsep Teori  Dasar:    

Tidak ada 50 0,3 15 

Ada & kurang tepat 70  21 

Ada & tepat 100  30 

2 Power point Kurang dari standar 60 0,2 12 

Standar 70  14 

Lebih dari standar 80  16 

3 Sistematika alur logika  Tidak ada 50 0,3 15 

Ada & tdk runtut 70  21 

Ada & runtut 100  30 

4 Data pendukung 

(Contoh aplikasi) 

Tidak ada 50 0,1 5 

Ada & tdk relevan 70  7 

Ada & relevan 90  9 

5 Daftar pustaka Tidak ada 30 0,1 3 

Ada & tdk sesuai 50  5 

Ada & tdk lengkap 70  7 

Ada & lengkap*) 90  9 

Catatan: Nilai terendah: 50, tertinggi: 94 
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Tabel 2. Indikator penilaian individu 

No. Komponen penilaian Indikator Nilai 

B. Peran Individu   

1 Moderator - 50 

2 Operator - 40 

3 Penyaji Membaca penuh 50 

½ membaca 60 

Tidak membaca 70 

4 Menjawab Tidak tepat 60 

Kurangtepat  70 

Tepat 80 

C. Peran Audience   

1 Pertanyaan Ide tdk orisinil 60 

Ide Orisinil & tdk Inovatif 70 

Ide orisinil & inovatif 80 

2 Tanggapan Tdk tepat 60 

Kurang tepat 70 

Tepat  80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


