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GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP) 

Nama Mata Kuliah : Geokimia Endapan Mineral 

Kode Mata Kuliah :  617D6302 

Semester Penyajian :  III  (Ganjil) 

Kompetensi Sasaran 

Kompetensi Utama   :   

1. Mampu menerapkan pengetahuan dasar geokimia dalam  

eksplorasi   dan evaluasi sumberdaya mineral dan energi. 

2. Mampu mengaplikasikan konsep geokimia mineral yang 

berkelanjutan 

Kompetensi Pendukung  : 

 

1. Mampu menerapkan dasar ilmu pengetahuan alam  yang 

relevan untuk memperkuat penguasaan rekayasa geologi. 

2. Mampu menggunakan perangkat lunak komputer yang 

dibutuhkan dalam geokimia  

Kompetensi Lainnya  : 

 

1. Mampu menerapkan sistem tata-nilai budaya bahari 

dalam melaksanakan tanggung jawab secara profesional 

di masyarakat 

2. Mampu mengembangkan diri dan adaptif terhadap 

perkembangan teknologi dalam eksplorasi sumberdaya 

mineral. 

 

 

Sasaran Belajar : 

 

Perte

muan 

ke 

Sasaran 

pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 

/ Topik Kajian 

Strategi / Metode 

Pembelajaran Indikator Penilaian 
Bobot 

Penilaian (%) 

1 

Mahasiswa 

memahami 

hubungan  

geokimia dan 

ilmu-ilmu lainnya 

dijalankan dalam 

proses 

pembelajaran, 

topik-topik yang 

akan dipelajari 

dalam satu 

semester, serta 

 Kontrak 

Pembelajaran 

 penjelasan 

GBRP 

 pengenalan 

cakupan dan 

ruang Geokimia 

Eksplorasi  

 Kuliah 

(ceramah)  

 Diskusi (tanya 

jawab) 

 Kehadiran  

 Keaktifan 

mahasiswa dalam 

diskusi 
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mampu 

menjelaskan 

ruang lingkup 

geokimia 

eksplorasi 

II 

Mahasiswa dapat 

menerapkan 

konsep petrologi 

dan tahapan-

tahapan 

pelapukan dalam 

pengambilan 

eksplorasi 

memahami 

pentingnya 

menetapkan 

sasaran batuan 

dan pelapukan 

sebagai evaluasi 

alternatif  

Konsep  Proses 

pelapukan 

(mekanik dan 

kimia) 

 

 Kuliah 

 tanya jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas  

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

III & 

IV 

Mahasiswa 

mampu 

menerapkan   dan 

menganalisis 

proses pelapukan 

dalam eskplorasi  

 Pembentukan 

tanah 

 Penerapan pH 

dan Eh 

 Pengaruh pH 

terhadap 

geokimia unsur 

 

 Kuliah 

 tanya jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

setiap 

kelompok  

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

V & 

VI 

Mahasiswa 

memahami 

konsep tentang 

geokimia dispersi 

dan pengaruhnya 

dalam analisis 

sumberdaya 

mineral  serta 

memahami 

konsep distribusi 

sampel 

 

 

Konsep geokimia 

dispersi 

 Kuliah, tanya 

jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

setiap 

kelompok  

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

VII 

Mahasiswa 

mampu 

menanalisis 

perbedaan 

dispersi dan dapat 

menerapkan 

aplikasi pada 

berbagai titik 

waktu 

pengambilan 

sampel 

Konsep dispersi 

primer, halo, 

Dispersi sekunder 

 Kuliah 

 tanya jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

setiap 

kelompok 

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

VIII UJIAN TENGAH SEMESTER  
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IX & 

X 

Mahasiswa 

mampu 

menghitung  dan 

jenis preparasi 

sampel dan 

menguraikan 

faktor-faktor  

preparasi sampel 

sebagai 

alternatif kualitas 

data 

 

 

 

 

 Jenis-jenis conto 

material yang 

diambil 

 Prosedur 

preparasi  conto 

sedimen aktif, 

konsentrat, 

batuan dan bijih 

 

 Kuliah, tanya 

jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

setiap 

kelompok  

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

XI & 

XII 

Mahasiswa 

mampu 

menghitung  dan 

jenis preparasi 

sampel Thin 

Section,  XRF dan 

XRD  

Mahasiswa 

mampu 

menghitung  dan 

jenis preparasi 

sampel thin 

section, XRF dan 

XRD 

 Kuliah, tanya 

jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

setiap 

kelompok  

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran, 

keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

XII & 

XIII 

Mahasiswa 

mampu 

menghitung  dan 

jenis preparasi 

sampel  AAS dan 

ICP 

Mahasiswa 

mampu 

menghitung  dan 

jenis preparasi 

sampel AAS dan 

ICP 

 Kuliah 

 tanya jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

setiap 

kelompok  

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

XIV 

Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

menghitung dan 

analisis distribusi 

unsur, 

kekerabatan 

unsur, anomali 

geokimia dengan 

metode statistik 

CASE STUDI 1 

Analisis titik 

regresi, 

komponen utama 

unsur logam dan 

non logam 

 Kuliah 

 tanya jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

setiap 

kelompok  

 tugas mandiri 

(PR) 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 

 

XV 

Mahasiswa 

mampu 

menghitung dan 

analisis distribusi 

unsur, 

kekerabatan 

unsur, anomali 

geokimia dengan 

CASE STUDI 2 

Analisis 

geostatistik 

 Kuliah 

 tanya jawab 

 penyelesaian 

masalah secara 

kelompok 

dalam kelas 

 pemaparan hasil 

analisis oleh 

 Kehadiran 

 keaktifan dalam 

kelas  

 ketepatan 

penyelesaian 

masalah dalam 

kelas  

 tugas mandiri 
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Nama dan Kode dosen Pengampuh Mata Kuliah 

1. Dr. Adi Tonggiroh, ST., MT. (D62-AT) 

2. Dr. Ulva Ria Irfan, ST., MT  (D61-UR)  
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metode statistik setiap 

kelompok  

 tugas mandiri 

(PR) 

XVI 

Memperdalam 

pemahaman 

mahasiswa dalam 

eksplorasi 

geokimia dengan 

berbagai metode 

analisis untuk 

menentukan 

prospek anomali 

REVIEW Bahan 

kuliah minggu 9 

sampai 15 

(Persiapan Final 

Test) 

 Tanya jawab 

dan 

penyelesaian 

soal-soal 

 Kehadiran  

 keaktifan dalam 

sesi tanya 

jawab/diskusi 
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