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Program Studi Teknik Mesin yang unggul dan diakui di lingkup global dalam ilmu Teknik Mesin
khususnya bidang Desain, Manufaktur, Perawatan dan technopreneurship pada tahun 2040.
Misi
1. Melaksanakan pendidikan Teknik Mesin yang menekankan bidang Desain, Manufaktur,
dan Perawatan yang mendukung pengelolaan energi berkelanjutan.
2. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan penelitian yang bersifat pengembangan dan
atau penerapan ilmu rekayasa bidang Teknik Mesin khususnya Desain, Manufaktur, dan
Perawatan yang mendukung pengelolaan energi berkelanjutan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu rekayasa
bidang Teknik Mesin khususnya Desain, Manufaktur, dan Perawatan yang mendukung
pengelolaan energi berkelanjutan.
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Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study
Program Studi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dibawah fakultas
Teknologi Industri, memandang perlu untuk melakukan tracer study untuk mendapatkan
feedback yang dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pengembangan kurikulum prodi
disamping untuk menjalin silaturahmi dengan para alumninya.
Dalam rangka untuk tracer study, di tingkat institusi melalui bidang kemahasiswaan
telah menginisiasi terbentuknya wadah alumni dengan menggerakkan para alumni dan telah
terbentuk Keluarga Alumni Institut Teknologi Nasional Yogyakarta dengan singkatan
KELATNAS dan untuk di tingkat prodi terbentuk Ikatan Keluarga Alumni Mesin ITNY yang
disingkat IKATM.
Telah diprogramkan secara rutin setiap semester Program Studi mengundang para
alumni pada saat pelepasan calon wisudawan/wati dan temu alumni. Para alumni yang telah
bekerja akan berbagi pengalaman serta memberikan informasi tentang formasi pekerjaan
yang bisa didapatkan oleh para lulusan. Cukup banyak peran serta alumni kepada almamater
dalam rangka mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi. Peran
serta aktif tersebut antara lain dalam bentuk: bantuan dana, sumbangan fasilitas
pembelajaran (printer, LCD projector, kursi perkuliahan, buku perpustakaan), keterlibatan
dalam kegiatan akademik (sebagai narasumber seminar/pertemuan ilmiah, memberikan
masukan dalam penyempurnaan kurikulum, dan sebagainya), pengembangan jejaring
(networking), dan penyediaan fasilitas untuk kegiatan kerja praktek mahasiswa/penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
Dewasa ini Alumni khususnya ditingkat prodi telah memiliki wadah komunikasi melalui
jejaring sosial whatsapp, sehingga para alumni yang bertempat tinggal dilokasi yang
berjauhan tetap bisa menjalin silaturahmi bersama.
Untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pengembangan
prodi, secara berkala, prodi menyampaikan kuisoner yang dikemas dalam google form,
sehingga dengan mudah untuk dapat dikirimkan kepada setiap alumni, dan para alumni dapat
segera mengisi quisiner untuk dikirim kembali melalui jaringan internet, sehingga prodi tidak
kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan.
Peran alumni sangat berharga untuk kemajuan program studi Teknik mesin dan juga
untuk keberlangsungan tingkat institusi.
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Untuk mengevaluasi kurikulum yang sudah dan sedang berjalan dilakukan dengan
memanfaatkan data kuisoner yang telah diperoleh dari alumni. Hasil evaluasi tracer study
dapat dilihat pada Tabel 1, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
menyusun kurikulum.
Tabel 1. Evaluasi hasil tracer study
Tanggapan Pihak Pengguna
No

(1)
1

2

Parameter
Penilaian
(2)
Integritas (etika
dan moral)
Keahlian
berdasarkan
bidang ilmu
(profesionalism
e)

Rencana Tindak Lanjut oleh
Prodi

Sangat
Baik

Baik

Cukup

Kurang

(%)

(%)

(%)

(%)

(3)

(4)

(5)

(6)

50

50

Evaluasi dan penyempurnaan
kurikulum secara berkala

25

75

Evaluasi dan penyempurnaan
kurikulum secara berkala

3

Bahasa Inggris

25

50

4

Penggunaan
Teknologi
Informasi

50

50

25

3

(7)

Mengaktifkan ESC (English
Study Club) serta memfasilitasi
kursus dan pelaksanaan tes
TOEFL di Lab Bahasa ITNY
• Mahasiswa diberikan mata
kuliah pengenalan dan
pemrograman komputer.
• Dosen memberikan tugas
sesuai dengan mata kuliah
yang diampu kepada
mahasiswa dengan
pendalaman materi yang
sumber informasinya
diperoleh mahasiswa melalui
jaringan internet
• Memfasilitasi jaringan
internet yang dapat diakses
oleh mahasiswa
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Komunikasi

75

25

6

Kerjasama tim

25

75
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Pengembangan
diri

50

50

43

54

Total

• Mahasiswa diberi tugas
dengan topik tertentu dan
hasilnya dipresentasikan serta
diskusi yang melibatkan
seluruh mahasiswa
• Melibatkan mahasiswa dalam
diskusi ilimiah, kuliah umum,
dan seminar yang diadakan
oleh jurusan atau institusi
Melibatkan mahasiswa dalam
kegiatan dosen seperti
penelitian, kuliah umum, lomba
dan seminar
• Melibatkan mahasiswa untuk
turut berperan serta dalam
kegiatan ilmiah yang diadakan
instansi/Lembaga
• Memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk
turut serta dalam berbagai di
lingkungan BEM maupun
organisasi masyarakat
• Mengadakan pelatihan CAD
dari dan oleh mahasiswa
• Mendirikan kelompok layanan
servis gratis
• Mengadakan pelatihan dasar
kepemimpinan
3

0
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Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
Pemerintah telah menetapkan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia
Indonesia sesuai dengan tingkat kemampuan. Tingkat kemampuan ini dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran (learning outcome). Dalam pengembangan kurikulum,
perguruan tinggi wajib mengacu pada KKNI.
Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era
Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi data,
literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman
keyakinan agama. Selain itu, lulusan perguruan tinggi juga dituntut untuk memiliki 6 (enam)
kompetensi

meliputi

digital

thinking,

critical

thinking,

creative,

collaboration,

communication dan compassion.
Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur
sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur
kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu
Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti),
capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan
pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan
tercantum dalam lampiran

SN-Dikti, sedangkan

unsur

ketrampilan

khusus

dan

pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri
lulusan prodi tersebut.
Penyusunan kurikulum disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, psikologis
dan yuridis. Dasar penyusunan yang lengkap ini menghasilkan pedoman yang komprehensif,
berwawasan global namun tetap mempertahankan ciri khas prodi.

1. Landasan Filosofis
Landasan yang memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan,
pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kurikulum harus
mencerminkan bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari. Kurikulum harus dapat
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membantu mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu
meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

2. Landasan Sosiologis
Landasan yang memberikan pegangan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat
pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang
positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan
personal dan sosial pembelajar. Dalam hal ini, kurikulum harus mampu:
a. mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan
pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal.
b. menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman
budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling
pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman.
c. mampu membantu peserta didik memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang
dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad
ke-21.
d. Mampu membentuk tiga kompetensi minimal yaitu:
1) minimisasi budaya (cultural minimization), yaitu kemampuan kontrol diri dan
menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran
internasional
2) adaptasi budaya (cultural adaptation)
3) integrasi budaya (cultural integration)

3. Landasan Psikologis
Landasan yang menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum
mampu:
a. mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi
belajar sepanjang hayat
b. mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan
fungsinya dalam lingkungannya
c. mampu membantu mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan
penalaran tingkat tinggi (higher order thinking)
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d. mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang
diinginkan
e. mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni
manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia,
mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh
determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

4. Landasan Historis
Landasan yang mendorong terwujudnya kurikulum yang mampu:
a. memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya
b. mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan
mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar
c. mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21,
memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda
perkembangannya.

5. Landasan Historis
Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang
5. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pendirian Perguruan Tinggi.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020

7

11. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk
mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020
12. Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ITNY
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Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Profil Lulusan
Menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, Program Studi Teknik Mesin
ITNY telah memperbaharui visi, misi, dan tujuan pendidikan agar relevan dengan institusi dan
tantangan serapan lulusan di era revolusi industri 4.0. Relevansi Visi Prodi TM-S1 dengan
instansi di tingkat fakultas maupun institusi ditunjukkan pada Gambar 1.1 dengan
menitikberatkan ciri lulusan yang berkompeten dalam bidang desain, manufaktur, perawatan,
dan technopreneurship.

Gambar 1. Relevansi Visi Prodi TM dengan Institusi

Visi Program Studi
Program Studi Teknik Mesin yang unggul dan diakui di lingkup global dalam ilmu Teknik Mesin
khususnya bidang Desain, Manufaktur, Perawatan dan technopreneurship pada tahun 2040.

Misi Program Studi
1. Melaksanakan pendidikan Teknik Mesin yang menekankan bidang Desain, Manufaktur,
dan Perawatan yang mendukung pengelolaan energi berkelanjutan.
2. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan penelitian yang bersifat pengembangan dan
atau penerapan ilmu rekayasa bidang Teknik Mesin khususnya Desain, Manufaktur, dan
Perawatan yang mendukung pengelolaan energi berkelanjutan.
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3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu rekayasa
bidang Teknik Mesin khususnya Desain, Manufaktur, dan Perawatan yang mendukung
pengelolaan energi berkelanjutan.
Tujuan Program Studi
1. Menghasilkan lulusan yang menguasai teknologi bidang Teknik Mesin khususnya Desain,
Manufaktur, Perawatan dan berjiwa technopreneurship yang mendukung pengelolaan
energi berkelanjutan.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan inovasi penelitian dalam bidang Teknik Mesin.
3. Mengimplementasikan karya inovasi bidang Teknik Mesin dan menyebarluaskan
kemanfaatannya pada industri dan masyarakat.
Profil Lulusan Program Studi
Profil lulusan Prodi Teknik Mesin S1 ITNY meliputi :
1. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan untuk menganalisis Desain
produk, manufaktur, dan sistem perawatan.
2. Memiliki kepribadian yang berjiwa kepemimpinan dan technopreneurship
3. Mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu bekerja dalam tim.

10

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL). Capaian Pembelajaran Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri
ITNY diuraikan dalam 4 parameter deskripsi yang meliputi Sikap, Penguasaan Pengetahuan,
Keterampilan Khusus, dan Keterampilan Umum. Empat parameter tersebut diadopsi dari SNDikti dan KKNI. Adapun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Teknik Mesin
ITNY berdasarkan ke-empat parameter deskripsi tersebut dinyatakan sebagai berikut:

SIKAP (S)
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika (S2)
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4)
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5)
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan (S6)
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7)
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8)
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri (S9)
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)
11. Memiliki kesadaran menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap berdasarkan rasa
ingin tahu, kemauan dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat (life long learning).
(S11)
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PENGUASAAN PENGETAHUAN (PP)
1. Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika rekayasa; prinsip-prinsip
rekayasa (engineering principles), sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang
diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekanikal terintegrasi (meliputi
rekayasa material, desain mekanika, sistem manufaktur dan konversi energi) (PP1)
2. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, atau komponen (PP2)
3. Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum (PP3)
4. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi
terbaru dan terkini (PP4)
5. Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem dengan prioritas dan fokus pada
keseimbangan dalam memberikan dan memutuskan rekomendasi penyelesaian (PP5)

KETRAMPILAN UMUM (KU)
1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles)
untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem
mekanikal terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem manufaktur
dan konversi energi) serta melakukan pemodelan dalam membuat rekomendasi
penyelesaian (KU1).
2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa mekanikal kompleks yang terintegrasi
melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan
prinsip-prinsip rekayasa (KU2).
3. Mampu melakukan dan melaporkan riset (mencakup penggalian topik dan judul,
identifikasi, merancang penelitian, mengambil data, formulasi, mengolah data/analisis,
menyimpulkan hasil dan memberi saran) terhadap masalah pada sistem mekanikal
terintegrasi (KU3).
4. Mampu merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks
pada sistem mekanikal terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi,
kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan (environmental
consideration) (KU4).
5. Mampu merancang, melakukan proses manufaktur (komponen atau peralatan),
rekayasa produk dan sistem manufaktur serta operasi produksinya dengan pendekatan
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analitis dan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan,
keberlanjutan,

serta

memperhatikan

faktor-faktor

ekonomi,

kesehatan

dan

keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan (KU5).
6. Mampu

memilih

sumberdaya,

memanfaatkan,

mengembangkan

perangkat

perancangan dan membuat program untuk membantu proses analisis rekayasa berbasis
teknologi informasi dan komputasi serta otomatisasi sistem yang sesuai untuk
melakukan aktivitas rekayasa di bidang sistem mekanikal terintegrasi (KU6).
7. Mampu menjelaskan proses pengolahan, karakterisasi, memilih dan memanfaatkan
material teknik di bidang rekayasa (KU7).
8. Mampu merancang, menghitung dan analisis gaya, tegangan dan gerakan pada benda
untuk merakit elemen-elemen untuk perbaikan kualitas yang berwawasan lingkungan
(KU8).
9. Mampu melakukan analisis, perhitungan, perencanaan, evaluasi dan optimasi yang
berkaitan pemanfaatan energi (KU9).
10. Mampu menerapkan prinsip dan teknik perancangan sistem tenaga listrik dalam
mengendalikan mesin dengan memanfaatkan daya listrik, sistem kendali atau sistem
elektronika (KU10).
11. Mampu menganalisis kerusakan mesin dan melakukan tindakan untuk mencegah dan
mengatasi dampak kerusakan (KU11).

KETRAMPILAN KHUSUS (KK)
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan
bidang keahliannya (KK1).
2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan,
teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika
ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun
deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir (KK2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data (KK3).
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4. Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, melakukan eksperimen dalam
menemukan ilmu pengetahuan dengan membuat formula berdasarkan literature yang
diperoleh dan mempertahankan hipotesa (KK4).
5. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KK5).
6. Memiliki keberanian membuka/mengembangkan usaha dan bisnis berdasarkan tujuan
dan perencanaan enterpreneurship dalam dunia industri, melakukan inovasi strategi
dengan menerapkan iptek dan mengelola sistem produksi (KK6).
7. Mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan bahasa Indonesia/bahasa Inggris
maupun bahasa lainnya secara lisan maupun tulisan (laporan, interpretasi grafis
menggunakan multimedia) dengan sesama engineer, manajer dan masyarakat (KK7).
8. Mampu berfikir berdasarkan sistem engineering dalam menetapkan tujuan dan variabel
sistem serta memastikan dapat dilaksanakan, mendefinisikan fungsi, konsep dan
metode, pemodelan sistem dan manajemen pengembangan proyek (KK8).
9. Mampu merancang proses berdasarkan pendekatan dan pentahapan dengan
memanfaatkan pengetahuan disiplin ilmu maupun multi-disiplin ilmu untuk
memberikan solusi dan menjawab tujuan (KK9).
10. Mampu merancang implementation proses manufaktur dengan mengintegrasikan
software dan hardware implementing proses sekaligus melakukan pengujian, verifikasi,
validasi dan sertifikasi berdasarkan sistem manajemen yang digunakan (KK10).
11. Mampu merancang dan mengoptimalkan proses operasi dengan melakukan training
and operations untuk meningkatkan umur pakai dengan memodifikasi berdasarkan
pertimbangan manajemen operasinya (KK11).
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BADAN KERJA SAMA TEKNIK MESIN (BKS-TM) INDONESIA
Selain empat parameter deskripsi CPL diatas, Prodi Teknik Mesin juga mengacu pada Badan
Kerja Sama Teknik Mesin Indonesia (BKS-TM). Adapun deskripsi rumusan Capaian
Pembelajaran Lulusan memuat poin-poin berikut:
a. Pengetahuan sains dan teknik (Science and Engineering Knowledge)
b. Perancangan dan pengembangan solusi yang memperhatikan lingkungan dan
keberlanjutan (Engineering Design and Development of Solutions based on Environment
and Sustainability)
c. Eksperimen dan Analisis data (Experimental and Data Analysis)
d. Analisis masalah (Problem Analysis)
e. Penggunaan peralatan modern (Modern Tool Usage)
f. Komunikasi (Communication)
g. Manajemen proyek dan biaya (Project Management and Finance)
h. Kerja secara mandiri dan kelompok (Individual and Teamwork)
i.

Keinsinyuran dan Etika profesi (The Engineer, Society and Ethics)

j.

Pembelajaran sepanjang hayat (Life Long Learning)
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Penetapan Bahan Kajian
Bahan kajian adalah pengetahuan spesifik yang akan dikembangkan oleh Prodi.
Penentuan bidang kajian mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan pada
visi misi program studi. Pemetaan bahan kajian pada Prodi Teknik Mesin dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2. Pemetaan Bahan Kajian Kurikulum 2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bahan Kajian
Umum
Bahan Kajian 1 (BK-1)

Kode
N0101
N0102
N0103
N0104
N0105
N0302
TMS0A05
N0405
N0A08
I0601
I0608
I0306
TMS0603

Mata Kuliah
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Kristen
Pendidikan Agama Katholik
Pendidikan Agama Hindu
Pendidikan Agama Budha
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris Teknik
Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
Kepemimpinan
Technopreneurship
Pengembangan Kreatifitas
Kuliah Kerja Nyata

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Basic Science
Bahan Kajian 2 (BK-2)

TMS0110
TMS0205
TMS0304
TMS0401
TMS0106
TMS0301
TMS0107
TMS0202
TMS0202T
TMS0109
TMS0606

Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Aljabar
Analisis Numerik
Fisika Teknik I
Fisika Teknik II
Prakt. Fisika teknik
Kimia Dasar
Statistik dan Analisis Data

25
26
27
28
29
30

Dasar Teknik Mesin
Bahan Kajian 3 (BK-3)

TMS0113
TMS0207
TMS0204
TMS0303
TMS0A07
TMS0602

Statika
Mekanika Kekuatan Material
Kinematika
Dinamika Teknik
Getaran Mekanik
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

31
32
33
34

Material
Bahan Kajian 4 (BK-4)

TMS0111
TMS0206
TMS0605
TMS0311T

Material Teknik I
Material Teknik II
Pemilihan Bahan dan Proses
Prakt. Material Teknik

16

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Desain dan Manufaktur TMS0108
Bahan Kajian 5 (BK-5)
TMS0203
TMS0310T
TMS0112
TMS0209
TMS0502
TMS0209T
TMS0201
TMS0A01
TMS0409
TMS0407
TMS0208
TMS0A06
TMS0406
TMS0410
TMS0504T
TMS0402
TMS0408
TMS0604

Gambar Teknik
Gambar Mesin
Prakt. Gambar Mesin
Proses Manufaktur I
Proses Manufaktur II
Proses Manufaktur III
Prakt. Proses Manufaktur
Elemen Mesin I
Elemen Mesin II
Teknik Pengaturan
Pengukuran Teknik
Metrologi
Geometri, Dimensi, dan Toleransi
Pemrograman Komputer / Big Data
Teknik Tenaga Listrik
Prakt. Teknik Tenaga Listrik
Mekatronika
Perancangan Mesin I
Perancangan Mesin II

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Konversi Energi
Bahan Kajian 6 (BK-6)

TMS0A04
TMS0308
TMS0A02
TMS0305
TMS0309T
TMS0403
TMS0505T
TMS0A03
TMS0307

Termodinamika I
Termodinamika II
Mekanika Fluida I
Mekanika Fluida II
Prakt. Fenomena Dasar Mesin
Mesin Konversi Energi
Prakt. Performa Mesin
Perpindahan Kalor I
Perpindahan Kalor II

63
64

Perawatan
Bahan Kajian 7 (BK-7)

TMS0503
TMS0607

Teknik Perawatan I
Teknik Perawatan II

65
66
67
68
69
70

Pilihan
Bahan Kajian 8 (BK-8)

TMS……P/M
TMS……P/M
TMS……P/M
TMS……P/M
TMS……P/M
TMS……P/M

Mata Kuliah Pilihan I
Mata Kuliah Pilihan I
Mata Kuliah Pilihan I
Mata Kuliah Pilihan I
Mata Kuliah Pilihan II
Mata Kuliah Pilihan II

71
72
73

Komprehensif
Bahan Kajian 9 (BK-9)

TMS0501
TMS0701
TMS0702

Kerja Praktek dan Seminar
Tugas Akhir I
Tugas Akhir II
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Masing-masing bahan kajian ditopang dengan capaian pembelajaran yang sesuai. Pemilihan konsentrasi bidang kajian dilakukan saat mahasiswa
mengambil mata kuliah pilihan yang akan mendukung pelaksanaan tugas akhir. Matriks kaitan capaian pembelajaran dengan bahan kajian dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Matriks kaitan capaian pembelajaran lulusan dengan bahan kajian

1
2

Sikap
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan
etika

Material

Desain dan
Manufaktur

Konversi Energi

Perawatan

Pilihan

Komprehensif

CPL

Dasar Teknik
Mesin

Capaian Pembelajaran Lulusan

Basic Science

No

Umum

Bahan Kajian

BK-1

BK-2

BK-3

BK-4

BK-5

BK-6

BK-7

BK-8

BK-9

S1

√

S2

√

3

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
berdasarkan Pancasila

S3

√

4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa

S4

√

S5

√

S6

√

5
6

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan
orisinal orang lain
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
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√

√

7
8
9
10

11

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan
di bidang keahliannya secara mandiri
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan,
dan kewirausahaan
Memiliki kesadaran menambah pengetahuan,
keterampilan dan sikap berdasarkan rasa ingin tahu,
kemauan dan kemampuan untuk belajar sepanjang
hayat (life long learning)

S7

√

S8

√

S9
S 10

√

√

√

√

√

√

S 11

V

V

V

V

V

PP 1

√

√

√

√

√

V

V

V

√

√

Penguasaan Pengetahuan

1

2
3

Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi
matematika rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles), sains rekayasa dan
perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis
dan perancangan sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi energi)
Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem,
proses, atau komponen
Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi,
sosial, ekologi secara umum

PP 2

√

PP 3

√
√

4

Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi
dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini

PP 4

5

Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem
dengan prioritas dan fokus pada keseimbangan dalam
memberikan dan memutuskan rekomendasi
penyelesaian

PP 5

√

√

19

√

√

√

1

Keterampilan Umum
Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip
rekayasa (engineering principles) untuk
mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan
masalah rekayasa pada sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi energi) serta melakukan
pemodelan dalam membuat rekomendasi
penyelesaian

KU 1

2

Mampu menemukan sumber masalah rekayasa
mekanikal kompleks yang terintegrasi melalui proses
penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi
berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa

KU 2

3

Mampu melakukan dan melaporkan riset (mencakup
penggalian topik dan judul, identifikasi, merancang
penelitian, mengambil data, formulasi, mengolah
data/analisis, menyimpulkan hasil dan memberi saran)
terhadap masalah pada sistem mekanikal terintegrasi

KU 3

4

Mampu merumuskan alernatif solusi untuk
menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada
sistem mekanikal terintegrasi dengan memperhatikan
faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan
publik, kultural, sosial, dan lingkungan (environmental
consideration)

KU 4

5

Mampu merancang, melakukan proses manufaktur
(komponen atau peralatan), rekayasa produk dan
sistem manufaktur serta operasi produksinya dengan
pendekatan analitis dan standar teknis, aspek kinerja,
keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan,
serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi,
kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial,
dan lingkungan

KU 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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√

√

6

Mampu memilih sumberdaya, memanfaatkan,
mengembangkan perangkat perancangan dan
membuat program untuk membantu proses analisis
rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi
serta otomatisasi sistem yang sesuai untuk melakukan
aktivitas rekayasa di bidang sistem mekanikal
terintegrasi

KU 6

7

Mampu menjelaskan proses pengolahan, karakterisasi,
memilih dan memanfaatkan material teknik di bidang
rekayasa

KU 7

8

Mampu merancang, menghitung dan analisis gaya,
tegangan dan gerakan pada benda untuk merakit
elemen-elemen untuk perbaikan kualitas yang
berwawasan lingkungan

KU 8

√

9

Mampu melakukan analisis, perhitungan,
perencanaan, evaluasi dan optimasi yang berkaitan
pemanfaatan energi

KU 9

√

10

Mampu menerapkan prinsip dan teknik perancangan
sistem tenaga listrik dalam mengendalikan mesin
dengan memanfaatkan daya listrik, sistem kendali
atau sistem elektronika

KU 10

11

Mampu menganalisis kerusakan mesin dan melakukan
tindakan untuk mencegah dan mengatasi dampak
kerusakan

KU 11

√

√

√

√

√

1

√

√

√

√

Keterampilan Khusus
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
sesuai dengan bidang keahliannya

√

KK 1

√

21

√

2

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata
cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi,
gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun
deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi
atau laporan tugas akhir

KK 2

3

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data

KK 3

4

Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri,
melakukan eksperimen dalam menemukan ilmu
pengetahuan dengan membuat formula berdasarkan
literatur yang diperoleh dan mempertahankan
hipotesa

KK 4

5

Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di
dalam maupun di luar lembaganya

KK 5

√

6

Memiliki keberanian membuka/mengembangkan
usaha dan bisnis berdasarkan tujuan dan perencanaan
enterpreneurship dalam dunia industri, melakukan
inovasi strategi dengan menerapkan iptek dan
mengelola sistem produksi

KK 6

√

7

8

Mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan
bahasa Indonesia/bahasa Inggris maupun bahasa
lainnya secara lisan maupun tulisan (laporan,
interpretasi grafis menggunakan multimedia) dengan
sesama engineer, manajer dan masyarakat
Mampu berfikir berdasarkan sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan variabel sistem serta
memastikan dapat dilaksanakan, mendefinisikan
fungsi, konsep dan metode, pemodelan sistem dan
manajemen pengembangan proyek

√

√

√

√

√

KK 7

√

√

√

KK 8

√
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√

√

9

10

11

Mampu merancang proses berdasarkan pendekatan
dan pentahapan dengan memanfaatkan pengetahuan
disiplin ilmu maupun multi-disiplin ilmu untuk
memberikan solusi dan menjawab tujuan
Mampu merancang implementation proses
manufaktur dengan mengintegrasikan software dan
hardware implementing proses sekaligus melakukan
pengujian, verifikasi, validasi dan sertifikasi
berdasarkan sistem manajemen yang digunakan
Mampu merancang dan mengoptimalkan proses
operasi dengan melakukan training and operations
untuk meningkatkan umur pakai dengan memodifikasi
berdasarkan pertimbangan manajemen operasinya

KK 9

√

KK 10

√

KK 11

√
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Selain capaian pembelajaran yang sudah disusun, Prodi Teknik Mesin ITNY juga
mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah disusun oleh Badan Kerja Sama Teknik
Mesin Indonesia (BKSTM). Matriks hubungan capaian pembelajaran BKSTM dengan kelompok
mata kuliah dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Matriks hubungan capaian pembelajaran BKSTM dengan kelompok mata kuliah
Capaian Pembelajaran Lulusan BKSTM
No

Mata Kuliah

a

b

c

d

1

Matematika

√

√

√

2

Fisika*

√

√

√*

3

Kimia Dasar

√

√

√

4

√

√

√

8

Ilmu Hayat, Ilmu Bumi
Statistik/Statistika dan
Probabilitas
Material Teknik*
Mekanika dan Kekuatan
Bahan
Kinematika Dinamika

9

5

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√

√

Getaran Mekanik*

√

√

√*

10

Termodinamika*

√

√

√*

11

√

√*

√

√

√*

√

13

Mekanika Fluida*
Perpindahan Kalor dan
Massa*
Pengukuran Teknik

14

Teknik Tenaga Listrik*

√

15

Gambar Mesin

√

√

16

Proses Manufaktur*

√

√

17

Elemen Mesin

√

√

18

Mesin Konversi Energi*

√

√

19

Sistem kendali/kontrol

√

√

√

20

√

√

√

22

Mekatronika
Mata Kuliah Umum dan
Muatan Lokal
Capstone Design

23
24

6
7

12

21

√

√

√
√*

e

f

g

h

√

√

√
√

√*

√
√

v*
√

√

√

√

√

Kerja Praktek

√

√

√

Skripsi/TA

√

√

24

j

√

√

*mata kuliah dengan praktikum

i

Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks

PEMBENTUKAN MATA KULIAH
Prodi TM-S1 merumuskan kurikulum yang selaras dengan kebijakan MBKM dengan
beberapa program, diantaranya memfasilitasi mahasiswa dapat lulus program strata satu
dengan minimal SKS yang ditempuh 144 sks dalam waktu hanya 3,5 tahun. Proses belajar
Kampus Merdeka di Prodi TM-S1 mengambil model percepatan seperti gambar berikut.

Gambar 2. Proses belajar Kampus Merdeka Model Percepatan (sumber: Buku Saku Panduan MBKM)

Pembentukan mata kuliah berdasarakan CPL dan bahan kajian yang dikembangkan oleh Prodi
diadopsi dari SN-Dikti dan KKNI serta mengacu pada BKSTM. Pembentukan mata kuliah
tersebut dilakukan dengan mengevaluasi setiap mata kuliah dengan acuan CPL Prodi. Kaitan
CPL Prodi dengan mata kuliah dapat dilihat pada matriks 5, 6, dan 7.
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Tabel 5. Matriks kaitan CPL dengan Mata Kuliah pada lingkup Bahan Kajian 1 dan Bahan Kajian 2

Statistik dan Analisis
Data

√

Kimia Dasar

Aljabar

√

Prakt. Fisika teknik

Matematika IV

√

Fisika Teknik II

Matematika III

√

Fisika Teknik I

Matematika II

√

Analisis Numerik

Matematika I

Kuliah Kerja Nyata

Pengembangan
Kreatifitas

Basic Science (BK-2)
Technopreneurship

Kepemimpinan

Pendidikan
Kewarganegaraan

Pancasila

CPL

Bahasa Inggris Teknik

Capaian Pembelajaran Lulusan

Bahasa Indonesia

No

Pendidikan Agama

Umum (BK-1)

√

√

√

√

√

Sikap
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
1
menunjukkan sikap religius
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
2 menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan
etika
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
3 bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban berdasarkan Pancasila
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan
4 cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
5 agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta
6
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
7
bermasyarakat dan bernegara
8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas
9
pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Menginternalisasi semangat kemandirian,
10
kejuangan, dan kewirausahaan
Memiliki kesadaran menambah pengetahuan,
keterampilan dan sikap berdasarkan rasa ingin tahu,
11
kemauan dan kemampuan untuk belajar sepanjang
hayat (life long learning)

S1

√

S2

√

S3

√

√

√

√

S4

S5

√

√

√

S6
S7

√
√

S8
S9

√

S 10

√

S 11

√
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√

Penguasaan Pengetahuan

1

2
3

Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi
matematika rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles), sains rekayasa dan
perancangan rekayasa yang diperlukan untuk
analisis dan perancangan sistem mekanikal
terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain
mekanika, sistem manufaktur dan konversi energi)
Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem,
proses, atau komponen
Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi,
sosial, ekologi secara umum

PP 1

√

√

√

√

√

PP 2

Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi
dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini

PP 4

5

Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem
dengan prioritas dan fokus pada keseimbangan
dalam memberikan dan memutuskan rekomendasi
penyelesaian

PP 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PP 3

4

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

Keterampilan Umum

1

2

3

Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip
rekayasa (engineering principles) untuk
mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan
masalah rekayasa pada sistem mekanikal
terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain
mekanika, sistem manufaktur dan konversi energi)
serta melakukan pemodelan dalam membuat
rekomendasi penyelesaian
Mampu menemukan sumber masalah rekayasa
mekanikal kompleks yang terintegrasi melalui proses
penyelidikan, analisis, interpretasi data dan
informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa
Mampu melakukan dan melaporkan riset
(mencakup penggalian topik dan judul, identifikasi,
merancang penelitian, mengambil data, formulasi,
mengolah data/analisis, menyimpulkan hasil dan
memberi saran) terhadap masalah pada sistem
mekanikal terintegrasi

KU 1

√

KU 2

KU 3

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

Mampu merumuskan alernatif solusi untuk
menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada
sistem mekanikal terintegrasi dengan
4
memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan
dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan
lingkungan (environmental consideration)
Mampu merancang, melakukan proses manufaktur
(komponen atau peralatan), rekayasa produk dan
sistem manufaktur serta operasi produksinya
dengan pendekatan analitis dan standar teknis,
5
aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan,
keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor
ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik,
kultural, sosial, dan lingkungan
Mampu memilih sumberdaya, memanfaatkan,
mengembangkan perangkat perancangan dan
membuat program untuk membantu proses analisis
6 rekayasa berbasis teknologi informasi dan
komputasi serta otomatisasi sistem yang sesuai
untuk melakukan aktivitas rekayasa di bidang sistem
mekanikal terintegrasi
Mampu menjelaskan proses pengolahan,
7 karakterisasi, memilih dan memanfaatkan material
teknik di bidang rekayasa
Mampu merancang, menghitung dan analisis gaya,
tegangan dan gerakan pada benda untuk merakit
8
elemen-elemen untuk perbaikan kualitas yang
berwawasan lingkungan
Mampu melakukan analisis, perhitungan,
9 perencanaan, evaluasi dan optimasi yang berkaitan
pemanfaatan energi
Mampu menerapkan prinsip dan teknik
perancangan sistem tenaga listrik dalam
10
mengendalikan mesin dengan memanfaatkan daya
listrik, sistem kendali atau sistem elektronika
Mampu menganalisis kerusakan mesin dan
11 melakukan tindakan untuk mencegah dan
mengatasi dampak kerusakan

KU 4

√

√

√

KU 5

KU 6

KU 7

KU 8

KU 9

KU 10

KU 11

Keterampilan Khusus

1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan
bidang keahliannya

KK 1

√

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika
ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik
seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis terhadap informasi dan data
Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, melakukan
eksperimen dalam menemukan ilmu pengetahuan dengan
membuat formula berdasarkan literatur yang diperoleh dan
mempertahankan hipotesa
Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun
di luar lembaganya
Memiliki keberanian membuka/mengembangkan usaha dan
bisnis berdasarkan tujuan dan perencanaan
enterpreneurship dalam dunia industri, melakukan inovasi
strategi dengan menerapkan iptek dan mengelola sistem
produksi
Mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan
bahasa Indonesia/bahasa Inggris maupun bahasa lainnya
secara lisan maupun tulisan (laporan, interpretasi grafis
menggunakan multimedia) dengan sesama engineer,
manajer dan masyarakat
Mampu berfikir berdasarkan sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan variabel sistem serta memastikan
dapat dilaksanakan, mendefinisikan fungsi, konsep dan
metode, pemodelan sistem dan manajemen pengembangan
proyek
Mampu merancang proses berdasarkan pendekatan dan
pentahapan dengan memanfaatkan pengetahuan disiplin
ilmu maupun multi-disiplin ilmu untuk memberikan solusi
dan menjawab tujuan
Mampu merancang implementation proses manufaktur
dengan mengintegrasikan software dan hardware
implementing proses sekaligus melakukan pengujian,
verifikasi, validasi dan sertifikasi berdasarkan sistem
manajemen yang digunakan
Mampu merancang dan mengoptimalkan proses operasi
dengan melakukan training and operations untuk

11 meningkatkan umur pakai dengan memodifikasi berdasarkan

KK 2

KK 3

√

KK 4

√

√

√

KK 5

KK 6

KK 7

√

√

√

KK 8

KK 9

KK 10

KK 11

pertimbangan manajemen operasinya
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√

Tabel 6. Matriks kaitan CPL dengan Mata Kuliah pada lingkup Bahan Kajian 3, Bahan Kajian 4, dan Bahan Kajian 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Perancangan Mesin II

√

Perancangan Mesin I

√

Mekatronika

√

Prakt. Teknik Tenaga
Listrik

√

Teknik Tenaga Listrik

√

Pemrograman
Komputer / Big Data

√

Metrologi

Elemen Mesin II

√

Geometri, Dimensi,
dan Toleransi

Elemen Mesin I

√

Pengukuran Teknik

Prakt. Proses
Manufaktur

√

Proses Manufaktur III

√

Proses Manufaktur II

√

Proses Manufaktur I

Material Teknik II

√

Prakt. Gambar Mesin

Material Teknik I

√

Gambar Mesin

Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

√

Gambar Teknik

Getaran Mekanik

√

Desain dan Manufaktur (BK-5)
Prakt. Material Teknik

Dinamika Teknik

√

Pemilihan Bahan dan
Proses

Kinematika

CPL

Mekanika Kekuatan
Material

Capaian Pembelajaran Lulusan

Statika

No

Material (BK-4)

Teknik Pengaturan

Dasar Teknik Mesin (BK-3)

√

√

√

√

Sikap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral dan etika
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
berdasarkan Pancasila
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal
orang lain
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
Memiliki kesadaran menambah pengetahuan, keterampilan
dan sikap berdasarkan rasa ingin tahu, kemauan dan
kemampuan untuk belajar sepanjang hayat (life long
learning)

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10
S 11

√

√

√

√

Penguasaan Pengetahuan

1

2
3
4
5

Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika
rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles),
sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan sistem mekanikal
terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan konversi energi)
Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses,
atau komponen
Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial,
ekologi secara umum
Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan
perkembangan teknologi terbaru dan terkini
Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem dengan
prioritas dan fokus pada keseimbangan dalam memberikan
dan memutuskan rekomendasi penyelesaian

PP 1

PP 2

√

√

√

√

√

√

V

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PP 3
PP 4
PP 5

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

Keterampilan Umum

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip
rekayasa (engineering principles) untuk mengidentifikasi,
merumuskan dan menyelesaikan masalah rekayasa pada
sistem mekanikal terintegrasi (meliputi rekayasa material,
desain mekanika, sistem manufaktur dan konversi energi)
serta melakukan pemodelan dalam membuat rekomendasi
penyelesaian
Mampu menemukan sumber masalah rekayasa mekanikal
kompleks yang terintegrasi melalui proses penyelidikan,
analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsipprinsip rekayasa
Mampu melakukan dan melaporkan riset (mencakup
penggalian topik dan judul, identifikasi, merancang
penelitian, mengambil data, formulasi, mengolah
data/analisis, menyimpulkan hasil dan memberi saran)
terhadap masalah pada sistem mekanikal terintegrasi
Mampu merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan
masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanikal
terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi,
kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan
lingkungan (environmental consideration)
Mampu merancang, melakukan proses manufaktur
(komponen atau peralatan), rekayasa produk dan sistem
manufaktur serta operasi produksinya dengan pendekatan
analitis dan standar teknis, aspek kinerja, keandalan,
kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan
faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik,
kultural, sosial, dan lingkungan
Mampu memilih sumberdaya, memanfaatkan,
mengembangkan perangkat perancangan dan membuat
program untuk membantu proses analisis rekayasa berbasis
teknologi informasi dan komputasi serta otomatisasi sistem
yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa di bidang
sistem mekanikal terintegrasi
Mampu menjelaskan proses pengolahan, karakterisasi,
memilih dan memanfaatkan material teknik di bidang
rekayasa
Mampu merancang, menghitung dan analisis gaya, tegangan
dan gerakan pada benda untuk merakit elemen-elemen
untuk perbaikan kualitas yang berwawasan lingkungan
Mampu melakukan analisis, perhitungan, perencanaan,
evaluasi dan optimasi yang berkaitan pemanfaatan energi
Mampu menerapkan prinsip dan teknik perancangan sistem
tenaga listrik dalam mengendalikan mesin dengan
memanfaatkan daya listrik, sistem kendali atau sistem
elektronika
Mampu menganalisis kerusakan mesin dan melakukan
tindakan untuk mencegah dan mengatasi dampak kerusakan

KU 1

KU 2

KU 3

KU 4

√

KU 5

√

√

√

KU 6

√

KU 7

KU 8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

KU 9

√

√
√

KU 10

√

√

√
√

KU 11
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√

√

√

Keterampilan Khusus
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika
ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik
seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis terhadap informasi dan data
Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, melakukan
eksperimen dalam menemukan ilmu pengetahuan dengan
membuat formula berdasarkan literatur yang diperoleh dan
mempertahankan hipotesa
Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun
di luar lembaganya
Memiliki keberanian membuka/mengembangkan usaha dan
bisnis berdasarkan tujuan dan perencanaan
enterpreneurship dalam dunia industri, melakukan inovasi
strategi dengan menerapkan iptek dan mengelola sistem
produksi
Mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan
bahasa Indonesia/bahasa Inggris maupun bahasa lainnya
secara lisan maupun tulisan (laporan, interpretasi grafis
menggunakan multimedia) dengan sesama engineer,
manajer dan masyarakat
Mampu berfikir berdasarkan sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan variabel sistem serta memastikan
dapat dilaksanakan, mendefinisikan fungsi, konsep dan
metode, pemodelan sistem dan manajemen pengembangan
proyek
Mampu merancang proses berdasarkan pendekatan dan
pentahapan dengan memanfaatkan pengetahuan disiplin
ilmu maupun multi-disiplin ilmu untuk memberikan solusi
dan menjawab tujuan
Mampu merancang implementation proses manufaktur
dengan mengintegrasikan software dan hardware
implementing proses sekaligus melakukan pengujian,
verifikasi, validasi dan sertifikasi berdasarkan sistem
manajemen yang digunakan
Mampu merancang dan mengoptimalkan proses operasi
dengan melakukan training and operations untuk
meningkatkan umur pakai dengan memodifikasi berdasarkan
pertimbangan manajemen operasinya

KK 1

√

√

√

√

√

KK 2

KK 3

√

√

√

√

KK 4

KK 5

√

KK 6

KK 7

KK 8

√

KK 9

√

KK 10

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

KK 11

√
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Tabel 7. Matriks kaitan CPL dengan Mata Kuliah pada lingkup Bahan Kajian 6, Bahan Kajian 7, dan Bahan Kajian 8

Tugas Akhir I

Tugas Akhir II

Komprehensif
(BK-9)
Kerja Praktek dan
Seminar

Mata Kuliah Pilihan II

Pilihan
(BK-8)
Mata Kuliah Pilihan I

Teknik Perawatan II

Perpindahan Kalor II

Perpindahan Kalor I

Prakt. Performa
Mesin

Mesin Konversi Energi

Prakt. Fenomena
Dasar Mesin

Mekanika Fluida II

Mekanika Fluida I

CPL

Termodinamika II

Capaian Pembelajaran Lulusan

Termodinamika I

No

Teknik Perawatan I

Perawatan
(BK-7)

Konversi Energi (BK-6)

√

√

Sikap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral dan etika
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
berdasarkan Pancasila
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal
orang lain
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
Memiliki kesadaran menambah pengetahuan, keterampilan
dan sikap berdasarkan rasa ingin tahu, kemauan dan
kemampuan untuk belajar sepanjang hayat (life long
learning)

S1
S2
S3
S4
S5
S6

√

S7
S8
S9

√

√

√

√

S 10
S 11
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

Penguasaan Pengetahuan

1

2
3
4
5

Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika
rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles),
sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan sistem mekanikal
terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan konversi energi)
Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses,
atau komponen
Menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial,
ekologi secara umum
Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan
perkembangan teknologi terbaru dan terkini
Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem dengan
prioritas dan fokus pada keseimbangan dalam memberikan
dan memutuskan rekomendasi penyelesaian

PP 1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

PP 2
PP 3
PP 4
PP 5

√

√

√

√

√

√

√

Keterampilan Umum

1

2

3

4

Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip
rekayasa (engineering principles) untuk mengidentifikasi,
merumuskan dan menyelesaikan masalah rekayasa pada
sistem mekanikal terintegrasi (meliputi rekayasa material,
desain mekanika, sistem manufaktur dan konversi energi)
serta melakukan pemodelan dalam membuat rekomendasi
penyelesaian
Mampu menemukan sumber masalah rekayasa mekanikal
kompleks yang terintegrasi melalui proses penyelidikan,
analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsipprinsip rekayasa
Mampu melakukan dan melaporkan riset (mencakup
penggalian topik dan judul, identifikasi, merancang
penelitian, mengambil data, formulasi, mengolah
data/analisis, menyimpulkan hasil dan memberi saran)
terhadap masalah pada sistem mekanikal terintegrasi
Mampu merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan
masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanikal
terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi,
kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan
lingkungan (environmental consideration)

KU 1

KU 2

KU 3

KU 4
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5

6

7
8
9
10

Mampu merancang, melakukan proses manufaktur
(komponen atau peralatan), rekayasa produk dan sistem
manufaktur serta operasi produksinya dengan pendekatan
analitis dan standar teknis, aspek kinerja, keandalan,
kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan
faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik,
kultural, sosial, dan lingkungan
Mampu memilih sumberdaya, memanfaatkan,
mengembangkan perangkat perancangan dan membuat
program untuk membantu proses analisis rekayasa berbasis
teknologi informasi dan komputasi serta otomatisasi sistem
yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa di bidang
sistem mekanikal terintegrasi
Mampu menjelaskan proses pengolahan, karakterisasi,
memilih dan memanfaatkan material teknik di bidang
rekayasa
Mampu merancang, menghitung dan analisis gaya, tegangan
dan gerakan pada benda untuk merakit elemen-elemen
untuk perbaikan kualitas yang berwawasan lingkungan
Mampu melakukan analisis, perhitungan, perencanaan,
evaluasi dan optimasi yang berkaitan pemanfaatan energi
Mampu menerapkan prinsip dan teknik perancangan sistem
tenaga listrik dalam mengendalikan mesin dengan
memanfaatkan daya listrik, sistem kendali atau sistem
elektronika
Mampu menganalisis kerusakan mesin dan melakukan

11 tindakan untuk mencegah dan mengatasi dampak kerusakan

KU 5

√

KU 6

KU 7
KU 8
KU 9

√

√

√

√

√

√

√

√

√

KU 10

KU 11

√

√

Keterampilan Khusus
1

2

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika
ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik
seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir

KK 1

√

√

√

√

KK 2

√

√

√

√

√

√
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√

3

4

5

6

7

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis terhadap informasi dan data
Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, melakukan
eksperimen dalam menemukan ilmu pengetahuan dengan
membuat formula berdasarkan literatur yang diperoleh dan
mempertahankan hipotesa
Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun
di luar lembaganya
Memiliki keberanian membuka/mengembangkan usaha dan
bisnis berdasarkan tujuan dan perencanaan
enterpreneurship dalam dunia industri, melakukan inovasi
strategi dengan menerapkan iptek dan mengelola sistem
produksi
Mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan
bahasa Indonesia/bahasa Inggris maupun bahasa lainnya
secara lisan maupun tulisan (laporan, interpretasi grafis
menggunakan multimedia) dengan sesama engineer,
manajer dan masyarakat

KK 3

√

√

KK 4

KK 5

√

KK 6

KK 7

8

Mampu berfikir berdasarkan sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan variabel sistem serta memastikan
dapat dilaksanakan, mendefinisikan fungsi, konsep dan
metode, pemodelan sistem dan manajemen pengembangan
proyek

KK 8

9

Mampu merancang proses berdasarkan pendekatan dan
pentahapan dengan memanfaatkan pengetahuan disiplin
ilmu maupun multi-disiplin ilmu untuk memberikan solusi
dan menjawab tujuan

KK 9

10

Mampu merancang implementation proses manufaktur
dengan mengintegrasikan software dan hardware
implementing proses sekaligus melakukan pengujian,
verifikasi, validasi dan sertifikasi berdasarkan sistem
manajemen yang digunakan

KK 10

11

Mampu merancang dan mengoptimalkan proses operasi
dengan melakukan training and operations untuk
meningkatkan umur pakai dengan memodifikasi berdasarkan
pertimbangan manajemen operasinya

KK 11

√
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√

√

√

PENENTUAN BOBOT SKS
Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh
mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah
tersebut. Penentuan bobot sks setiap mata kuliah ditentukan oleh tingkat ketercapaian CPL,
kedalaman materi pembelajaran, serta bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.
BKSTM telah menetapkan kelompok mata kuliah yang minimal harus ada pada Prodi
Teknik Mesin. Dengan program 3,5 tahun yang telah ditetapkan oleh Prodi Teknik Mesin S-1
ITNY, maka persebaran kelompok mata kuliah pada semester berjalan ditetapkan pada tabel
berikut.
Tabel 8. Sebaran Kelompok Mata Kuliah
Semester
No
1
2
3
4
5

Kelompok Mata Kuliah

1

2

Matematika
Fisika*
Kimia Dasar
Ilmu Hayat, Ilmu Bumi
Statistik/Statistika dan
Probabilitas

6

Material Teknik*

7

Mekanika dan Kekuatan Bahan

8

Kinematika Dinamika

9

Getaran Mekanik*

10 Termodinamika*
11 Mekanika Fluida*
12 Perpindahan Kalor dan Massa*
13 Pengukuran Teknik
14 Teknik Tenaga Listrik*
15 Gambar Mesin
16 Proses Manufaktur*
17 Elemen Mesin
18 Mesin Konversi Energi*
19 Sistem kendali/kontrol
20 Mekatronika
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Antara

3

4

Antara

5

6

7

21

Mata Kuliah Umum dan
Muatan Lokal

22 Capstone Design
23 Kerja Praktek
24 Skripsi/TA
Pada setiap kelompok mata kuliah, BKSTM juga telah menetapkan jumlah minimum
dan maksimum sks yang bisa diaplikasikan pada kurikulum Prodi Teknik Mesin ITNY.
Penetapan bobot sks Teknik Mesin ITNY dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Penetapan bobot sks Teknik Mesin S-1 ITNY
BKSTM
Kelompok Mata Kuliah
Matematika

Fisika

Kimia Dasar
Ilmu Hayat, Ilmu Bumi
Statistik/Statistika dan
Probabilitas
Sub Jumlah
Material Teknik*

Mekanika dan Kekuatan
Bahan

TM ITNY
SKS
Mata Kuliah
Min Maks
Matematika dan Ilmu Dasar
12
16
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Aljabar
Analisis Numerik
6
8
Fisika Teknik I
Fisika Teknik II
Prakt. Fisika teknik
2
3
Kimia Dasar
0
3
2

3

Statistik dan Analisis Data

SKS
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
0

Total

12

6
2
0

2

2

22
33
Sub Jumlah
Dasar Teknik Mesin
4
6
Material Teknik I
Material Teknik II
Pemilihan Bahan dan Proses
Prakt. Material Teknik

22

22

2
2
2
1

7

4

3

6

Kinematika Dinamika

4

5

Getaran Mekanik*
Termodinamika*

2
4

3
6

Statika
Mekanika Kekuatan
Material
Kinematika
Dinamika Teknik
Getaran Mekanik
Termodinamika I
Termodinamika II
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5
2
2
2
2
3
3

4
2
6

Mekanika Fluida*

Perpindahan Kalor dan
Massa*

4

3

6

Mekanika Fluida I
Mekanika Fluida II
Prakt. Fenomena
Mesin

5

Teknik Perawatan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Mata Kuliah Pilihan I
(min. 4 MK)

Mata Kuliah Pilihan II
(min. 2 MK)
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2
2
Dasar

5

1

Perpindahan Kalor I

2

Perpindahan Kalor II
Teknik Perawatan I
Teknik Perawatan II
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Aero dan Hidrodinamika I
Alat-Alat Berat I
Bejana Tekan I
Ketel Uap I
Material Konstruksi Mesin I
Motor Bakar dan Propulsi
Jet I
Pesawat Angkat dan Angkut
I
Pompa dan Kompresor I
Refrigerasi dan Tata Udara I
Teknik Perpipaan I
Teknik Kendaraan I
Teknik Pengelasan I
Teknologi Energi
Terbarukan I
Turbin I
Teknik Pembakaran I
Tribologi I
NDT I
Sub Jumlah
Aero dan Hidrodinamika II
Alat-Alat Berat II
Bejana Tekan II
Ketel Uap II
Material Konstruksi Mesin II
Motor Bakar dan Propulsi
Jet II
Pesawat Angkat dan Angkut
II
Pompa dan Kompresor II
Refrigerasi dan Tata Udara
II
Teknik Perpipaan II
Teknik Kendaraan II

2
3
2

4
5

2

2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3

3
3
3
3
12
2
2
2
2
2

3
3
3
3
12
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

Teknik Pengelasan II
Teknologi Energi
Terbarukan II
Turbin II
Teknik Pembakaran II
Tribologi II
NDT II
Metodologi Riset
Manajemen Perusahaan
Peralatan Bengkel Las
Peralatan Bengkel Otomotif
Sub Jumlah
Sub Jumlah 25
37
Sub Jumlah
Perancangan Teknik dan Proyek
Gambar Mesin
2
4
Gambar Teknik
Gambar Mesin
Prakt. Gambar Mesin
Proses Manufaktur*
4
6
Proses Manufaktur I
Proses Manufaktur II
Proses Manufaktur III
Prakt. Proses Manufaktur
Elemen Mesin
4
6
Elemen Mesin I
Elemen Mesin II
Mesin Konversi Energi*
3
5
Mesin Konversi Energi
Prakt. Performa Mesin
Sistem kendali/kontrol
2
4
Teknik Pengaturan
Capstone Design
2
4
Perancangan Mesin I
Perancangan Mesin II
Kerja Praktek
1
2
Kerja Praktek dan Seminar
Skripsi/TA
5
6
Tugas Akhir I
Tugas Akhir II
Sub Jumlah 23
37
Sub Jumlah
Pendukung
Pengukuran Teknik
2
4
Pengukuran Teknik
Metrologi
Teknik Tenaga Listrik*
2
3
Teknik Tenaga Listrik
Prakt. Teknik Tenaga Listrik
Mekatronika
2
4
Mekatronika
Geometri, Dimensi, dan
Geometri, Dimensi, dan
Toleransi
Toleransi
Pemrograman Komputer /
Pemrograman Komputer /
Big Data
Big Data
Sub Jumlah 6
11
Sub Jumlah
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2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
4
56

2
2
2
2
2
2
2
2
4
56

2
2
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
3
3
2
2
3
35
2
2
2
1
2

5

7

4
4
2
6
2
5
35
4
3
2

2

2

2

2

13

13

Mata Kuliah Umum dan Muatan Lokal
MK Umum dan Muatan Lokal
26
68
Pendidikan Agama
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Kristen
Pendidikan Agama Katholik
Pendidikan Agama Hindu
Pendidikan Agama Budha
Bahasa
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris Teknik
Ideologi
Pancasila
Pendidikan
Kewarganegaraan
Kepemimpinan
Kepemimpinan
Technopreneurship
Technopreneurship
Pengembangan Kreatifitas
Pengembangan Kreatifitas
Kuliah Kerja Nyata
Kuliah Kerja Nyata
Sub Jumlah
JUMLAH TOTAL
102 186
JUMLAH TOTAL

2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2

2

2

2
2
2
2
18
144

2
2
2
2
18
144

Daftar Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan I
Aero dan Hidrodinamika I
Alat-Alat Berat I
Bejana Tekan I
Ketel Uap I
Material Konstruksi Mesin I
Motor Bakar dan Propulsi Jet I
Pesawat Angkat dan Angkut I
Pompa dan Kompresor I
Refrigerasi dan Tata Udara I
Teknik Perpipaan I
Teknik Kendaraan I
Teknik Pengelasan I
Teknologi Energi Terbarukan I
Turbin I
Teknik Pembakaran
Tribologi
NDT

Mata Kuliah Pilihan II
Aero dan Hidrodinamika II
Alat-Alat Berat II
Bejana Tekan II
Ketel Uap II
Material Konstruksi Mesin II
Motor Bakar dan Propulsi Jet II
Pesawat Angkat dan Angkut II
Pompa dan Kompresor II
Refrigerasi dan Tata Udara II
Teknik Perpipaan II
Teknik Kendaraan II
Teknik Pengelasan II
Teknologi Energi Terbarukan II
Turbin II
Metodologi Riset
Manajemen Perusahaan
Peralatan Bengkel Las
Peralatan Bengkel Otomotif

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Matriks dan Peta Kurikulum
Dengan ditetapkannya mata kuliah beserta bobotnya, maka langkah selanjutnya
adalah mengorganisir mata kuliah tersebut dalam sebuah struktur kurikulum demi
terjaminnya pembelajaran yang efisien dan efektif.
Distribusi mata kuliah selama masa studi lulusan Program Studi Teknik Mesin S-1 ITNY
dapat dilihat pada Tabel 10. Persebaran 144 sks dalam 7 semester terbagi atas 3 kelompok
mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan, dan Mata Kuliah Umum.
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Tabel 10. Matriks Organisasi Mata Kuliah Prodi TM ITNY
SMT

SKS

KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA TEKNIK MESIN ITNY

Jml MK

Mata Kuliah Wajib
VII

VI

V

5

21

21

2
Keselamatan
Pemilihan
dan
Bahan dan
Kesehatan
Proses
Kerja
2 sks
2 sks

10

Kerja
Proses
Praktek dan Manufaktur
Seminar
III

9

2 sks

ANTARA

IV

III

ANTARA

II

I

8

20

20

9

20

2 sks

11

Pengukuran Matematika
Mekatronika
Teknik
IV
2 sks

2 sks

2 sks

Analisis
Numerik

Dinamika
Teknik

Matematika
III

2 sks

2 sks

2 sks

Elemen
Mesin I

Fisika Teknik
II

Gambar
Mesin

4

11

20

13

144

73

Statistika
Teknik
Perancangan
dan Analisis
Perawatan II
Mesin II
Data
2 sks
Teknik
Perawatan I
3 sks
Getaran
Mekanik

4

9

Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Umum

Tugas Akhir
Tugas Akhir I
II
2 sks
3 sks

2 sks
Mesin
Konversi
Energi
3 sks

2 sks
Praktikum
Teknik
Tenaga
Listrik
1 sks
Geometri,
Dimensi,
dan
Toleransi
2 sks

Technoprene Kepemimpin Kuliah Kerja
urship
an
Nyata

MK Pilihan II MK Pilihan II

3 sks

2 sks

Praktikum
Performa
Mesin

2 sks

2 sks

2 sks

Pendidikan
Kewarganega
raan

Bahasa
Inggris
Teknik

2 sks

2 sks

MK Pilihan I MK Pilihan I MK Pilihan I MK Pilihan I

1 sks

3 sks

Teknik
Tenaga
Listrik
2 sks
3 sks
2 sks
Praktikum
Mekanika Perpindahan Termodinam
Fenomena
Fluida II
Kalor II
ika II
Dasar Mesin
2 sks
2 sks
3 sks
1 sks
Elemen
Mekanika Perpindahan Termodinam
Mesin II
Fluida I
Kalor I
ika I
2 sks
2 sks
2 sks
3 sks
Mekanika
Matematika
Material
Kinematika
Kekuatan
II
Teknik II
Material
2 sks
2 sks
2 sks
2 sks
Teknik
Perancangan
Pengaturan
Mesin I

Pemrograma
n Komputer
/ Big Data
2 sks
Praktikum
Praktikum
Gambar
Material
Mesin
Teknik
1 sks
1 sks

Proses
Manufaktur
II
2 sks

Metrologi

3 sks

3 sks

Pancasila
2 sks
Pengembang
an
Kreatifitas
2 sks

Praktikum
Praktikum
Proses
Fisika Teknik
Manufaktur
1 sks
1 sks

2 sks

2 sks

2 sks

Aljabar

Fisika Teknik
I

Gambar
Teknik

Matematika
I

Material
Teknik I

Proses
Manufaktur I

Statika

Kimia Dasar

Pendidikan
Agama

2 sks

3 sks

2 sks

2 sks

2 sks

2 sks

2 sks

3 sks

2 sks

Mata Kuliah Wajib
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Umum
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2 sks

3 sks

Bahasa
Indonesia
2 sks

2 sks

Gambar 3. Peta Kurikulum Teknik Mesin ITNY
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Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses
pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna
memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (Buku Panduan
Penyusunan Kurikulum Pendikan Tinggi, 2020). Rencana pembelajaran semester ditetapkan
dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu
bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
RPS disusun berdasarkan hasil rancangan pembelajaran. RPS digunakan sebagai
panduan mengajar mahasiswa agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang
dibebankan. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat
pada mahasiswa.
Menurut SN-Dikti pasal 12, setiap RPS mata kuliah setidaknya memuat:
a. Nama dosen program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama
dosen pengampu
b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan
d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
e. Metode pembelajaran
f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam dekripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
i.

Daftar referensi yang digunakan

Contoh RPS mata kuliah Prodi Teknik Mesin dan RPS kegiatan MBKM dapat dilihat dalam
halaman selanjutnya. Adapun RPS semua mata kuliah dan RPS MBKM terlampir.
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RENCANA PEMBELAJARAN STUDI
MATA KULIAH REGULER

46

ANALISIS PEMBELAJARAN / PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
CPMK Mata Kuliah
…………………………………………………………………

EVALUASI / UJIAN AKHIR SEMESTER (Minggu ke-16)

SUB-CPMK 6: …………………………………………………………………

SUB-CPMK 4: …………………………………………

SUB-CPMK 5: …………………………………………

EVALUASI / UJIAN TENGAH SEMESTER (Minggu ke-8)

SUB-CPMK 3: …………………………………………

SUB-CPMK 2: …………………………………………

SUB-CPMK 1: …………………………………………
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INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

KODE DOKUMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH (MK)

KODE

OTORISASI / PENGESAHAN

Dosen Pengembang RPS

Capaian
Pembelajaran

Rumpun MK

CPL-Prodi yang Dibebankan pada MK
CPL1(S…)
CPL2(PP…)
CPL3(KU…)
CPL4(KK…)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK1
CPMK2
CPMK3
CPMK4
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
Sub-CPMK1
Sub-CPMK2
Sub-CPMK3
Sub-CPMK4
Sub-CPMK5
Sub-CPMK6
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK
Sub-CPMK1
Sub-CPMK2
CPMK1

BOBOT (sks)

SEMESTER

Koordinator RMK

Sub-CPMK3
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Tgl Penyusunan

Ka PRODI

Sub-CPMK4

Sub-CPMK5

Sub-CPMK6

CPMK2
CPMK3
CPMK4
Deskripsi Singkat
MK
Bahan Kajian:
Materi pembelajaran
Pustaka

1.
2.
Utama:
1.
Pendukung:
2.
3.

Dosen Pengampu
Mata Kuliah Syarat
Mg ke(1)
1,2

3,4

5,6,7
8

Penilaian

Kemampuan akhir
tiap tahapan belajar
(Sub-CPMK)
(2)
Sub-CPMK-1:
…………………

Indikator
(3)
1.1.
1.2.

Kriteria & Teknik
(4)
Kriteria:
…………………
Teknik:
…………………

Bentuk Pembelajaran;
Metode Pembelajaran;
Materi Pembelajaran
Penugasan Mahasiswa;
[Pustaka]
[Estimasi Waktu]
Luring (5)
Daring (6)
(7)
Materi
• Kuliah
• Zoom
[1] hal.: ……
• eLearning:
kuliah.itny.ac.id [2] hal.: ……

Kriteria:
Materi
• Kuliah
• Zoom
…………………
[1] hal.: ……
• eLearning:
Teknik:
kuliah.itny.ac.id [2] hal.: ……
…………………
Sub-CPMK-3
3.1.
Kriteria:
Materi
• Kuliah
• Zoom
…………………
[1] hal.: ……
• eLearning:
Teknik:
kuliah.itny.ac.id [2] hal.: ……
…………………
UTS / Ulangan Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya
Sub-CPMK-1:
…………………

2.1.
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Bobot
Penilaian
(%)
(8)

Kriteria:
• Kuliah
• Zoom
…………………
• eLearning:
Teknik:
kuliah.itny.ac.id
…………………
Sub-CPMK-5
5.1.
Kriteria:
• Kuliah
• Zoom
…………………
• eLearning:
Teknik:
kuliah.itny.ac.id
…………………
Sub-CPMK-6
6.1.
Kriteria:
• Zoom
• Kuliah
…………………
• eLearning:
Teknik:
kuliah.itny.ac.id
…………………
UAS / Ulangan Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
Sub-CPMK-4

9,10

11,12

13,14
16

4.1
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Materi
[1] hal.: ……
[2] hal.: ……
Materi
[1] hal.: ……
[2] hal.: ……
Materi
[1] hal.: ……
[2] hal.: ……

Penilaian Ketercapaian CPL pada MK Mata Kuliah
No
1
2
3
4

CPL pada MK – Material Konstruksi Mesin I

Nilai capaian (0-100)

CPL1: …………………
CPL2: …………………
CPL3: …………………
CPL4: …………………

TOTAL
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Ketercapaian CPL pd MK (%)

RENCANA PEMBELAJARAN STUDI
KEGIATAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
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INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S-1

03/TM-RPS/X/2020

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
BENTUK KEGIATAN MBKM

KODE

MAGANG
OTORISASI / PENGESAHAN

Pengembang RPS

BOBOT (sks)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Maks. 20 SKS

V

20 – 10 – 2020

TTD

Ka. Prodi

1. Didit Setyo Pamuji, S.T., M.Eng.
2. Angger Bagus Prasetiyo, S.T., M.Eng.
3. Anita Susiana, S.T., M.Eng.
4. Rivan Muhfidin, S.T., M.Sc.
Ir. Wartono, M.Eng.
5. Ir. Wartono, M.Eng.

Magang adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa di institusi non perguruan tinggi, yaitu perusahaan, yayasan
nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan/atau perusahaan rintisan (startup). Dalam kegiatan magang,
Deskripsi Kegiatan

mahasiswa mengerjakan suatu atau beberapa pekerjaan yang merupakan bidang tugas/layanan instansi mitra. Mahasiswa
ikut terlibat dalam suasana kerja, dan melaksanakan kewajiban seperti halnya karyawana instansi tersebut.
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Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri

S6

S10

Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, atau komponen

PP2

Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan
teknologi terbaru dan terkini
Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem dengan prioritas dan fokus
pada keseimbangan dalam memberikan dan memutuskan rekomendasi
penyelesaian
Mampu merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa
kompleks pada sistem mekanikal terintegrasi dengan memperhatikan faktorfaktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan
lingkungan (environmental consideration)
Mampu merancang, menghitung dan analisis gaya, tegangan dan gerakan
pada benda untuk merakit elemen-elemen untuk perbaikan kualitas yang
berwawasan lingkungan
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

√

√
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Mata Kuliah Pilihan II
(2 sks)

Mata Kuliah Pilihan I
(3 sks)

Technopreneurship
(2 sks)

Kerja Praktek dan
Seminar (2 sks)

√
√

√

√

√

√

KK1
KK5

√

√

KU4

KU8

Praktikum Performa
Mesin (1 sks)

√

PP4
PP5

Praktikum Teknik
Tenaga Listrik (1 sks)

√

S9

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Perancangan Mesin II
(3 sks)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kuliah Kerja Nyata
(2 sks)

Kepemimpinan
(2 sks)

Mata Kuliah Konversi

Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(2 sks)

CPL yang dibebankan pada Kegiatan MBKM

√
√

√

√

Bagian ini baru sebatas contoh
penulisan, belum lengkap dan belum
seluruhnya sesuai dg CPMK sebenarnya

Memiliki keberanian membuka/mengembangkan usaha dan bisnis
berdasarkan tujuan dan perencanaan enterpreneurship dalam dunia
industri, melakukan inovasi strategi dengan menerapkan iptek dan
mengelola sistem produksi
Mampu merancang proses berdasarkan pendekatan dan pentahapan
dengan memanfaatkan pengetahuan disiplin ilmu maupun multi-disiplin ilmu
untuk memberikan solusi dan menjawab tujuan
Mampu merancang dan mengoptimalkan proses operasi dengan melakukan
training and operations untuk meningkatkan umur pakai dengan
memodifikasi berdasarkan pertimbangan manajemen operasinya

KK6

√

KK9

√

KK11

√

CPKM (Capaian Pembelajaran Kegiatan MBKM)
CPKM1
CPKM2
CPKM3
CPKM4
Sub-CPKM (Sub Capaian Pembelajaran Kegiatan MBKM)
Sub-CPKM1
Sub-CPKM2
Sub-CPKM3
Sub-CPKM4
Sub-CPKM5
Korelasi CPKM dengan Sub-CPKM
Sub-CPKM1

Sub-CPKM2

Sub-CPKM3

CPKM1
CPKM2
CPKM3
CPKM4
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Sub-CPKM4

Sub-CPKM5

Pustaka
Dosen Pendamping

Rencana Kegiatan Program Magang
Sub-CPKM

Kriteria Unjuk Kerja

Jam Kegiatan Magang
(jam)
Teori
Praktek
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Penilaian
Indikator

Teknik dan Kriteria

Bobot (%)

Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa
Sub-CPKM
(LLO)

Indikator

Sub-CPMK1

I-1.1
I-1.2
I-1.3

Sub-CPMK2

I-2.1
I-2.2

Sub-CPMK3

I-3.1
I-3.2

Sub-CPMK4

I-4.1
I-4.2
I-4.3

Sub-CPMK5

I-5.1
I-5.2
I-5.3

Sub-CPMK6

I-6.1
I-6.2

Jenis/Teknik Penilaian

Bobot
Penilaian

Instrument Penilaian
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Nilai Mhs
(0-100)

∑((Nilai Mhs) x
(Bobot(%)*)

Ketercapaian Sub-CPKM pada
Minggu Pertemuan (%)

Penilaian Ketercapaian CPL pada Kegiatan Magang
No
1
2

3

4

CPL pada Kegiatan Magang

Nilai capaian (0-100)

CPL1: Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri
CPL2: Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem dengan prioritas dan fokus
pada keseimbangan dalam memberikan dan memutuskan rekomendasi
penyelesaian
CPL3: Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering
principles) untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan masalah
rekayasa pada sistem mekanikal terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain
mekanika, sistem manufaktur dan konversi energi) serta melakukan pemodelan
dalam membuat rekomendasi penyelesaian
CPL4: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,
tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik
seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau
laporan tugas akhir
TOTAL
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Ketercapaian CPL pd MK (%)

Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 semester di
Luar Prodi
Model penerapan MBKM yang ditetapkan oleh ITNY adalah model percepatan.
Model percepatan adalah menambahkan semester antara (SETARA) diantara semester
genap tahun akademik tertentu dengan semester gasal tahun akademik berikutnya. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester
antara pada tahun akademik tertentu. Semester antara merupakan upaya untuk
mempercepat masa studi mahasiswa, karena mahasiswa dapat menempuh mata kuliah baru
atau mengulang mata kuliah tertentu yang nilainya masih kurang. Dengan adanya semester
antara, beban sks dapat diselesaikan lebih cepat sehingga masa studi mahasiswa lebih

SEMESTER VII

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER VI

SEMESTER V

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER IV

SEMESTER III

SEMESTER ANTARA
(9 sks)

SEMESTER II

SEMESTER I

pendek. Ilustrasi penetapan semester antara di ITNY dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 4. Model Percepatan MBKM ITNY

Pada Gambar 2.1. dapat dilihat bahwa mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 (sembilan)
sks mata kuliah pada semester antara. Masa studi mahasiswa tanpa semester antara adalah
8 (delapan) semester, dengan beban sks tiap semester yang ditetapkan dalam kurikulum
berkisar antara 18-24 sks. Dengan adanya semester antara, mahasiswa dapat menyelesaikan
studinya pada semester ke-7 (tujuh) atau lebih cepat satu semester. Semester antara
memungkinkan mahasiswa menyelesaikan 9 (sembilan) sampai dengan 18 (delapan belas)
sks lebih cepat tanpa harus menunggu tahun akademik berikutnya.
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Penerapan SETARA dalam kurikulum prodi di lingkungan ITNY diatur sebagai berikut:
1. Kurikulum prodi harus memuat 2 (dua) kali SETARA.
2. Posisi SETARA dalam kurikulum dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi prodi, yaitu:
a. SETARA antara semester II dan semester III, dan/atau
b. SETARA antara semester IV dan semester V, dan/atau
c. SETARA antara semester VI dan VII.
3. SETARA dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu.
4. Jadwal pelaksanaan dan biaya SETARA ditetapkan oleh institusi.
5. Apabila mata kuliah dalam SETARA dilaksanaan secara tatap muka, maka jumlah
pertemuan dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali, termasuk UTS dan UAS.
6. Prodi menyediakan maksimal 9 (sembilan) sks yang akan ditempuh oleh mahasiswa.

Penerapan MBKM di lingkungan ITNY, termasuk di dalamnya Prodi Teknik Mesin S-1,
dilakukan dalam rangka mendorong terciptanya budaya belajar yang inovatif dan sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, penerapan MBKM dilakukan dalam rangka
mewujudkan link and match dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA).
Dalam gambar dapat dilihat bahwa rancangan kegiatan belajar dalam rangka
menerapkan MBKM dapat dibedakan menjadi kegiatan pembelajaran di dalam prodi dan
kegiatan MBKM. Mahasiswa dapat memilih kegiatan belajar sesuai dengan kondisi, minat,
dan kemampuannya. Mahaiswa dapat memilih salah satu alternatif pilihan kegiatan belajar,
yaitu:
1. Kegiatan pembelajaran di dalam prodi
Mahasiswa menempuh seluruh kegiatan pembelajaran di dalam prodi. Beban belajar yang
harus diselesaikan minimal 144 sks, ditempuh selama 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas)
semester.
2. Kegiatan pembelajaran MBKM
Kegiatan pembelajaran MBKM dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai kemampuan dan
minatnya. Kegiatan pembelajaran MBKM merupakan kombinasi dari kegiatan
pembelajaran di dalam prodi dengan di luar prodi. Dalam penerapan MBKM, kegiatan
belajar di dalam prodi dilaksanakan minimal 4 semester dan 2 (dua) semester antara, dan
maksimal 11 semester dan 2 (dua) semester antara. Jumlah sks yang ditempuh di dalam
prodi antara 84-100 sks. Mata kuliah yang ditempuh di program studi sendiri adalah mata
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kuliah keprodian, yang memberikan bekal kepada mahasiswa untuk menguasai capaian
pembelajaran yang terkait langsung dengan keilmuan prodi.
Alternatif kegiatan pembelajaran MBKM adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan belajar pada prodi yang berbeda di dalam ITNY
Mahasiswa melakukan kegiatan pertukaran pelajar di luar prodi dengan cara
mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di kampus ITNY, dalam
fakultas yang sama maupun lintas fakultas (maksimal 20 sks).
b. Kegiatan belajar pada prodi yang sama/berbeda di luar ITNY
Mahasiswa menempuh kegiatan pertukaran pelajar di luar ITNY dengan cara
mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda atau program studi yang
sama (maksimal 20 sks). Program studi tujuan adalah prodi pada perguruan tinggi
yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan ITNY.
c. Kegiatan belajar pada mitra non perguruan tinggi
Mahasiswa menempuh kegiatan belajar pada lembaga non perguruan tinggi dengan
cara melaksanakan suatu kegiatan pada lembaga pemerintah maupun swasta.
Kegiatan belajar ditempuh maksimal 2 (dua) semester (maksimal diakui 40 sks).
Lembaga mitra adalah lembaga yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan
ITNY.

Program kegiatan MBKM di Prodi Teknik Mesin terdiri dari 5 kegiatan:
1. Kegiatan Magang
2. Kegiatan Pertukaran Pelajar
3. Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik
4. Kegiatan Wirausaha
5. Kegiatan Penelitian/Riset

61

Tabel 11. Matriks implementasi MBKM Prodi Teknik Mesin
SMT

PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI

SKS
VII

Tugas Akhir I

DALAM PT

PROGRAM MB-KM
PT LAIN

NON-PT

Tugas Akhir II

5
Keselamatan dan Pemilihan Bahan
Kesehatan Kerja
dan Proses

VI

Statistika dan
Analisis Data

Teknik
Perawatan II

Perancangan
Mesin II

MK Pilihan II

MK Pilihan II

Technopreneurs
Kepemimpinan
hip

Kuliah Kerja
Nyata

Pertukaran
Pelajar

Praktikum
Performa Mesin

MK Pilihan I

MK Pilihan I

MK Pilihan I

MK Pilihan I

Pertukaran
Pelajar

Perancangan
Mesin I

Teknik Tenaga
Listrik

Pemrograman
Komputer/Big
Data

Pancasila

Pertukaran
Pelajar

Pertukaran
Pelajar

KKN TEMATIK

Pertukaran
Pelajar

MAGANG

21
V

Kerja Praktek
dan Seminar

Proses
Manufaktur III

Teknik
Perawatan I

Praktikum
Teknik Tenaga
Listrik

Getaran
Mekanik

Geometri,
Dimensi, dan
Toleransi

Pendidikan
Kewarganegaraa
n

Bahasa Inggris
Teknik

Mekatronika

Pengukuran
Teknik

Matematika IV

Mesin Konversi
Energi

Teknik
Pengaturan

Matematika III

Mekanika Fluida
II

Perpindahan
Kalor II

Praktikum
Termodinamika
Praktikum
Fenomena Dasar
II
Gambar Mesin
Mesin

Praktikum
Material Teknik

Pengembangan
Kreatifitas

Bahasa
Indonesia

Mekanika Fluida
I

Perpindahan
Kalor I

Termodinamika I

Elemen Mesin I

Fisika Teknik II

Gambar Mesin

Kinematika

Matematika II

Material Teknik
II

Mekanika
Kekuatan
Material

Proses
Manufaktur II

Metrologi

Praktikum
Proses
Manufaktur

Praktikum Fisika
Teknik

Aljabar

Fisika Teknik I

Gambar Teknik

Matematika I

Material Teknik I

Proses
Manufaktur I

Statika

Kimia Dasar

Pendidikan
Agama

Penelitian /
Riset

Wirausaha

Penelitian /
Riset

21
ANTARA

8
IV
20
III

Analisis Numerik Dinamika Teknik

20
ANTARA Elemen Mesin II

9
II
20
I
20

KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
MEMBANGUN DESA / KKN TEMATIK
Mata Kuliah Konversi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pemilihan Bahan dan Proses
Kepemimpinan
Perancangan Mesin II
Kerja Praktek dan Seminar
Technopreneurship
Mata Kuliah Pilihan I
Mata Kuliah Pilihan II
Kuliah Kerja Nyata

Sikap

SKS
2
2
2
3
2
2
3
2
2

TOTAL
20
Penguasaan Pengetahuan

MAGANG
Mata Kuliah Konversi
SKS
Kepemimpinan
2
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2
Kuliah Kerja Nyata
2
Perancangan Mesin II
3
Prak. Teknik Tenaga Listrik
1
Prak. Performa Mesin
1
Kerja Praktek dan Seminar
2
Technopreneurship
2
Mata Kuliah Pilihan I
3
Mata Kuliah Pilihan II
2
TOTAL
20
Penguasaan Pengetahuan
Sikap

WIRAUSAHA
Mata Kuliah Konversi
Technopreneurship
Kepemimpinan
Manajemen Perusahaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kuliah Kerja Nyata
Kerja Praktek dan Seminar
Perancangan Mesin II
Mata Kuliah Pilihan I
Mata Kuliah Pilihan II

Sikap

SKS
2
2
2
2
2
2
3
3
2

TOTAL
20
Penguasaan Pengetahuan

S6, S9, S10, S11

PP2, PP3, PP4, PP5

S6, S9, S10, S11

PP2, PP3, PP4, PP5

S6, S9, S10, S11

PP2, PP3, PP4, PP5

Keterampilan Umum
KU1, KU2, KU4, KU5,
KU7, KU8

Keterampilan Khusus

Keterampilan Umum
KU1, KU2, KU3, KU4,
KU7, KU11

Keterampilan Khusus
KK1, KK3, KK5, KK6, KK9,
KK11

Keterampilan Umum

Keterampilan Khusus
KK1, KK3, KK5, KK6, KK9,
KK11

KK1, KK3, KK5, KK9, KK11

KU2, KU4, KU5, KU8
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PERTUKARAN PELAJAR
Mata Kuliah Konversi
Matematika IV
Mekatronika
Mesin Konversi Energi
Pancasila
Big Data
Pengukuran Teknik
Teknik Pengaturan
Teknik Tenaga Listrik
Perancangan Mesin I

SKS
2
2
3
2
2
2
2
2
3

TOTAL
20
Penguasaan Pengetahuan
Sikap
S2, S3, S5, S7, S8, S9,
PP1, PP2, PP3, PP4, PP5
S10, S11
Keterampilan Umum
Keterampilan Khusus
KU1, KU6, KU8, KU9, KK1, KK2, KK3, KK4, KK8, KK9,
KU10
KK10

PENELITIAN/RISET
Mata Kuliah Konversi
Metodologi Riset
Pemilihan Bahan dan Proses
Kepemimpinan
Perancangan Mesin II
Teknik Perawatan II
Statistika dan Analisis Data
Technopreneurship
Mata Kuliah Pilihan I
Mata Kuliah Pilihan II

Sikap

SKS
2
2
2
3
2
2
2
3
2

TOTAL
20
Penguasaan Pengetahuan

S9, S10, S11

PP1, PP2, PP3, PP4, PP5

Keterampilan Umum
KU1, KU2, KU3, KU4,
KU7, KU11

Keterampilan Khusus
KK2, KK3, KK4, KK6, KK9,
KK11

Proses kegiatan belajar MBKM secara umum dikelompokkan menjadi 4 tahap, yaitu
tahap pra KRS, tahap KRS, tahap pelaksanaan, tahap monitoring, dan evaluasi, serta tahap
penilaian dan konversi.
1. Tahap Pra KRS
Tahap pra KRS merupakan tahap untuk mempersiapkan pendaftaran kegiatan
pembelajaran MBKM yang dipilih oleh mahasiswa. Pada tahap ini, mahasiswa
melakukan beberapa kegiatan yang dapat dilihat di Buku Pedoman Kegiatan MBKM
Prodi Teknik Mesin.
2. Tahap KRS
Pada tahap ini mahasiswa menginput mata kuliah yang akan digunakan untuk
mengkonversi kegiatan MBKM. Pengisian mata kuliah tersebut dilakukan berdasarkan
surat tugas. Pelaksanaan KRS dilaksanakan sesuai jadwal input KRS yang telah
ditetapkan oleh institusi.
3. Tahap Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi
a. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan MBKM sesuai tipe MBKM, yaitu kegiatan yang belum
dilaksanakan, kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kegiatan MBKM maksimal 2 (dua) semester.
Dalam pelaksanaan MBKM, kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa adalah:
1) Mengikuti pembekalan dari prodi/dosen pendamping
2) Melaksanakan kegiatan
3) Membuat laporan rutin (mengisi logbook, laporan kemajuan, dan laporan akhir)
4) Menyerahkan laporan akhir dan bukti hasil kegiatan (artikel, HKI, produk, jasa,
atau lainnya)
Tugas dosen pendamping dan supervisor/mentor dalam pelaksanaan kegiatan
MBKM adalah:
1) Dosen pendamping bertugas untuk memonitor pelaksanaan MBKM, melakukan
evaluasi, serta melakukan penilaian.
2) Supervisor/mentor/guru pamong bertugas untuk mendampingi mahasiswa
selama melaksanakan kegiatan pada lembaga mitra, melakukan evaluasi, dan
memberikan penilaian berdasarkan hasil observasi dan tes.
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b. Monitoring
Proses monitoring dilaksanakan oleh dosen pendamping berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh prodi. Monitoring dilakukan untuk
memantau kemajuan kegiatan, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang
dialami mahasiswa maupun lembaga mitra selama pelaksanaan kegiatan MBKM.
c. Evaluasi
Proses evaluasi dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali selama satu
semester, berupa evaluasi awal maupun evaluasi akhir. Apabila dirasa perlu, prodi
dapat menetapkan proses evaluasi lebih dari 2 (dua) kali per semester. Substansi
evaluasi ditetapkan oleh prodi, dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan
kegiatan, capaian pembelajaran lulusan, serta indikator lain yang dianggap perlu.
4. Tahap Penilaian dan Konversi
Tahap penilaian dilakukan bersama oleh dosen pendamping dan supervisor/mentor,
dengan cara mengisi rubrik penilaian. Selanjutnya nilai tersebut dikonversi sesuai
pedoman konversi yang terdapat di dalam Buku Pedoman Kegiatan MBKM Prodi Teknik
Mesin.
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Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

KEBIJAKAN MUTU
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta memiliki komitmen yang kuat dalam menjada
mutu kegiatan pembelajaran MBKM. Komitmen ITNY ditunjukkan dalam bentuk penetapan
sistem penjaminan mutu kegiatan pembelajaran MBKM. Untuk menjamin mutu kegiatan
MBKM, ITNY telah memiliki dokumen mutu yang digunakan sebagai pedoman menerapkan
PPEPP kegiatan MBKM. Dokumen mutu tersebut meliputi manual penetapan standar, manual
pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian
pelaksanaan standar, dan manual peningkatan standar. Kebijakan serta dokumen mutu untuk
kegiatan MBKM dibuat terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal ITNY.
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta melaksanakan program MBKM untuk
menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang bermoral, tangguh, dan kreatif. Pelaksanaan
MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai keilmuan prodinya serta
memperkaya dan memperluas keilmuan sebagai bekal masuk ke duniakerja. Dengan
kesempatan untuk memilih bentuk kegiatan di luar prodi, lulusan ITNY akan memiliki
kemampuan yang relevan dengan kebutuhan IDUKA dan siap menjadi pemimpin dengan
semangat kebangsaan yang tinggi.
Program MBKM merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel
yangdisediakan oleh ITNY. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih kegiatan
pembelajaran di luar prodi selama 1 – 2 semester, dan mendapat pengakuan sks sesuai bobot
dan waktu kegiatan yang telah dipilih. Melalui pembelajaran tersebut, akan tercipt budaya
belajar sepanjang hayat (lifelong learning) yang inovatif, tidak mengekang, serta sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa.
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MUTU PELAKSANAAN
Penyelenggaraan kegiatan MBKM di Prodi Teknik Mesin ITNY mengacu pada SPMI
yang berlaku di ITNY. Kegiatan MBKM sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam standar
pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar khusus
yang berlaku di ITNY.

1. Mutu Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras
dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan
standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka
mencapai capaian pembelajaran lulusan.
Prodi wajib melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencan pembelajaran
dalam setiap mata kuliah/kegiatan, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi
secara

periodik

dalam

rangka

menjaga

dan

meningkatkan

mutu

proses

pembelajaran/kegiatan
2. Mutu Peserta
Mahasiswa peserta harus kegiatan harus memiliki kompeteni yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan.
a. Indikator kompetensi sikap peserta
Peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan
spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
b. Indikator Pengetahuan peserta
Peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu
secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran.
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c. Indikator keterampilan umum peserta
Peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,
metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.
d. Indikator keterampilan khusus peserta
Peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori,
metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.
3. Mutu Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses
pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana minimal yang
relevan untuk mendukung kegiatan MBKM dan memfasilitasi yang berkebutuhan
khusus sesuai SN-DIKTI.
4. Mutu Pendampingan
Proses pendampingan oleh dosen pendamping dan supervisor/mentor harus berjalan
efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan. Hal ini ditetapkan untuk
menjamin tercapainya kemampuan tertentu dalam mata kuliah/kegiatan dalam
rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan dosen pendamping
harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Kriteria
pendamping dan/atau supervisor/mentor ditetapkan oleh prodi sesuai kebutuhan
kegiatan MBKM.
5. Mutu Penilaian
Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping atau tim dosen pendamping dan
supervisor/mentor. Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif,
otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi:
a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu
memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran
lulusan.
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b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa
pada saat proses pembelajaran berlangsung.
c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati
antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan
yang dinilai.
d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur
dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya
dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan
penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh fakultas di bawah koordinasi Lembaga
Penjaminan Mutu (LPM) ITNY. Secara umum kegiatan Monev program MBKM bertujuan:
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan dalam program MBKM telah berjalan sesuai
dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM, untuk
diatasi sedini mungkin
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam
implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan dinamika lingkungan, namun
tetap sesuai tujuan
Tahapan monev kegiatan MBKM adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan MBKM dari prodi
2. Melakukan survei umpan balik lembaga mitra dan mahasiswa tentang pelaksanaan
kegiatan MBKM
3. Melakukan analisis data dan hasil survei
4. Melaporkan hasil monev kepada dekan
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PENILAIAN
Penilaian hasil belajar/kegiatan dilakukan sesuai dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat
berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan berbentuk
laporan tertulis dan presentasi, yang diserahkan/didemonstrasikan pada tahap evaluasi.
Pelaporan hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi,
unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau
penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau teknik lainnya
yang sesuai.
c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus
dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen
penilaian.
d. Bobot penilaian terdiri atas penilaian proses belajar dan hasil belajar.
Bobot nilai proses belajar : 60% - 75%
Bobot nilai hasil : 25% - 40%

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan
transparan, elemen penilaian setidaknya mencakup:
1. Kehadiran dalam setiap kegiatan
2. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
3. Partisipasi dalam setiap kegiatan
4. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
5. Kemampuan kerjasama
6. Kemampuan komunikasi
7. Kemampuan melaksanakan tugas
8. Kemampuan membuat laporan
9. Etika
Elemen penilaian dapat dilengkapi atau ditambahkan sesuai kebutuhan prodi, terutama
terkait elemen ketrampilam umum maupun khusus yang spesifik sesuai karakteristik prodi.
Penilaian meliputi penilaian kemajuan kegiatan dan penilaian akhir. Penilaian proses dapat
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dilakukan melalui teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, angket, atau metode
penilaian lain sesuai kebutuhan. Penilaian akhir dilaksanakan pada akhir pelaksanaan
program dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya ujian lisan, presentasi,
atau metode lain yang sesuai. Dokumen yang harus disiapkan oleh mahasiswa untuk penilaian
akhir antara lain:
1. Bahan paparan
2. Laporan kegiatan
3. Tulisan ilmiah dan/bukti pendaftaran kekayaan intelektual, dan/atau produk,
dan/atau jasa
4. Dokumen lain sesuai ketentuan dari prodi
Prodi dan Fakultas melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil
penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIAKAD. Selanjutnya hasil penilaian
dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
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