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GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP) 

Nama Mata Kuliah : Mineralisasi  Hidrotermal 

Kode Mata Kuliah :  621D6302 

Semester Penyajian :  III (Ganjil)  

 

Kompetensi Sasaran :  

 

 Kompetensi Utama :  Mampu membuat perencanaan dan pengembangan 

sumberdaya mineral yang efektif, efisien dan berwawasan 

lingkungan (U5) 

 

 Kompetensi Pendukung :  Mampu menggunakan teknologi eksplorasi dan eksploitasi 

bahan galian, mineralogi dan energi (P1) 

 

 Kompetensi Lainnya :  - 

 

Sasaran Belajar : Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan 

mampu memahami dan menjelaskan berbagai tipe endapan 

mineral yang terdapat di alam, mampu mendeskripsi 

mineral/batuan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis, dan 

mengetahui keberadaan mineral/batuan dalam kaitannya   

dengan lingkungan tektonik sehingga dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam melakukan eksplorasi endapan mineral. 

 

Perte-

muan 

ke 

Sasaran Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran/ 

Topik Kajian 

Strategi 

/Metode 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

1 Mematuhi kontrak 

perkuliahan 

 

Menjelaskan ruang 

lingkup dan keterkaitan 

dengan ilmu lain 

Kontrak 

Perkuliahan 

 

Ruang lingkup dan 

keterkaitan dengan 

ilmu lain  

 

 

Brainstorming  

 

 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Kelancaran proses 

perkuliahan 

 

Ketepatan 

menjelaskan ruang 

lingkup dan 

keterkaitan dengan 

ilmu lain  

 

 

 

 

5 % 

2 Menjelaskan & 

mendiskusikan 

klasifikasi endapan bijih 

berdasarkan genetik 

yaitu magmatisme, 

sedimentasi, 

metamorfisme. 

Klasifikasi endapan 

bijih berdasarkan 

genetik  

 Magmatisme 

 Sedimentasi 

 Metamorfisme 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan & 

mendiskusikan 

klasifikasi endapan 

bijih berdasarkan 

genetik yaitu 

magmatisme, 

 

 

5 % 
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 sedimentasi, 

metamorfisme. 

 

3 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan endapan 

magmatisme yang terdiri 

dari jenis batuan beku 

dan hubungan dengan 

endapan mineral. 

Endapan 

magmatisme  

 Jenis batuan beku 

 Hubungan dengan 

endapan mineral 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan 

endapan magmatisme 

yang terdiri dari jenis 

batuan beku dan 

hubungan dengan 

endapan mineral. 

 

 

 

5 % 

4 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan endapan 

tipe magmatik awal dan 

akhir 

Endapan tipe 

magmatik awal dan 

akhir 

 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

Menjelaskan  dan 

endapan tipe 

magmatik awal dan 

akhir 

 

 

 

5 % 

5 Menjelaskan dan 

mendiskusikan proses 

hidrotermal yang 

meliputi asal mula 

larutan dan cavity filling. 

Proses hidrotermal 

 Asal mula larutan  

 Cavity filling 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan proses 

hidrotermal yang 

meliputi asal mula 

larutan dan cavity 

filling. 

 

 

5 % 

6 Mengetahui dan 

menjelaskan tipe 

endapan hidrotermal 

yang terdiri dari tipe 

porfiri, skarn, VMS dan 

SEDEX. 

Tipe endapan 

hidrotermal 

 endapan tipe 

porphyry   

 tipe endapan skarn, 

VMS, SEDEX 

Collaborative 

Learning (CbL) 
Ketepatan 

menjelaskan tipe 

endapan hidrotermal 

yang terdiri dari tipe 

porfiri, skarn, VMS 

dan SEDEX. 

 

 

 

5 % 

7 Menjelaskan dan 

mendiskusikan proses, 

zona alterasi serta 

sulfidasi rendah dan 

tinggi  

Alterasi batuan 

samping 

 Proses alterasi 

 Zonasi alterasi 

 

Collaborative 

Learning (CbL) 
Ketepatan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan 

proses, zona alterasi 

serta sulfidasi rendah 

dan tinggi 

 

 

5 % 

8 Menjelaskan dan 

mendiskusikan proses, 

alterasi pada endapan 

sulfidasi rendah dan 

tinggi 

 

Alterasi batan 

samping 

 Sulfidasi rendah 

dan tinggi 

 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepartan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan 

proses, alterasi pada 

endapan sulfidasi 

rendah dan tinggi 

 

 

5 % 

9 Mengerjakan soal ujian 

tengah semester 

Ujian Tengah 

Semester 

 Ketepatan menjawab 

soal ujian tengah 

semester 

 

 

15% 

10 Menjelaskan dan 

mendiskusikan endapan 

Endapan 

sedimentasi  

 Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan dan 

 

5 % 
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sedimentasi yang 

meliputi proses 

pembentukan endapan 

plaser dan jenis endapan 

sedimentasi. 

 Proses 

pembentukan 

endapan plaser 

 Jenis endapan 

sedimentasi 

mendiskusikan 

endapan sedimentasi 

yang meliputi proses 

pembentukan 

endapan plaser dan 

jenis endapan 

sedimentasi. 

 

11 Menjelaskan dan 

mendiskusikan Proses 

pembentukan mineral 

dari hasil pelapukan; 

tipe endapan mineral dari 

hasil pelapukan dan  

proses laterisasi beserta 

hasilnya 

 

Endapan hasil 

pelapukan dan 

laterisasi 

 Proses 

pembentukan 

mineral dari hasil 

pelapukan 

 Tipe endapan 

mineral dari hasil 

pelapukan 

 

Collaborative 

Learning (CbL 

Group 

discussion,  

 

Ketepatan 

Menjelaskan dan 

mendiskusikan 

Proses pembentukan 

mineral dari hasil 

pelapukan; 

tipe endapan mineral 

dari hasil pelapukan 

dan proses laterisasi 

beserta hasilnya 

 

5 % 

5 %

% 

12 Menjelaskan dan 

mendiskusikan Proses 

pembentukan mineral 

dari proses laterisasi 

beserta hasilnya. 

 

Endapan hasil 

pelapukan dan 

laterisasi  

 Proses laterisasi 

beserta hasilnya 

 

 

Collaborative 

Learning (CbL); 

Group 

discussion 

Ketepatan 

menjelaskan dan 

mendiskusikan 

Proses pembentukan 

mineral dari proses 

laterisasi beserta 

hasilnya. 

 

 

5 % 

13 Memahami dan 

mendiskusikan 

Hubungan antara 

tektonik lempeng dan 

penyebaran endapan 

bijih; Tipe endapan; 

Karakteristik endapan 

mineral pada zona 

divergen dan konvergen 

 

Tektonik lempeng 

dan penyebaran 

endapan mineral 

 Hubungan antara 

tektonik lempeng 

dan penyebaran 

endapan bijih  

 Tipe endapan 

 Karakteristik 

endapan mineral 

pada zona divergen 

dan konvergen 

 

Collaborative 

Learning (CbL); 

Group 

discussion 

 

 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

Hubungan antara 

tektonik lempeng dan 

penyebaran endapan 

bijih; Tipe endapan; 

Karakteristik endapan 

mineral pada zona 

divergen dan 

konvergen 

 

 

5 % 

14 Memahami dan 

mendiskusikan 

karakteristik proses 

metamorfik dan 

hubungannya dengan 

jenis endapan mineral 

 

Endapan 

metamorfik 

 Proses 

metamorfisme 

 Jenis-jenis endapan 

Collaborative 

Learning (CbL); 

Group 

discussion 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

karakteristik proses 

metamorfik dan 

hubungannya dengan 

jenis endapan mineral 

 

5 % 

15 Memahami dan 

mendiskusikan 

karakteristik kimia dan 

mineral produk 

magmatisme lingkungan 

tektonik tepian benua 

aktif dan pasif. 

Field Trip 

Pemahaman 

singkapan 

Pembentukan 

Penyebaran 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan 

memahami dan 

mendiskusikan 

karakteristik kimia 

dan mineral produk 

magmatisme 

lingkungan tektonik 

5 % 
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 tepian benua aktif 

dan pasif. 

 

16 Mengerjakan soal ujian 

takhir semester 

Ujian Akhir 

Semester 

 Ketepatan menjawab 

soal ujian akhir 

semester 

 

 

15 % 

 

Nama dan Kode dosen Pengampuh Mata Kuliah 

1. Dr. Adi Tonggiroh,ST.MT (62-AT) 
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