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CPL-PRODI

[KU-01]

[KU-03]

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni

CPMK

CPMK – 1 Memiliki rasa tanggung jawab profesi dan etika profesi [KU-01,KU-03]
CPMK – 2 Memiliki kemampuan menerapkan sains dasar dan logika matematika [KU-01,KU-03]
CPMK – 3 Memiliki kemampuan mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan persoalan rekayasa [KU-01,KU-03]
CPMK – 4 Memiliki keterampilan menerapkan ilmu pengetahuan/sains yang sesuai dengan bidang kompetensi masingmasing prodi [KU-01,KU-03]
DiskripsiSingkat MK
Bahan Kajian /
Materi
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Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang bersifat praktik secara nyata dan mandiri di instansi yang berkaitan dengan bidang ilmu
Fakultas Teknik Elektro (FTE).
-

Utama :
Pendukung :

Helmy Widyantara S.Kom, M.Eng
DosenPengampu
Matakuliahsyarat
Mg KeSub-CPMK
IndikatorPenilaian
(Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar)

(1)
1

(2)

(3)

Kriteria&BentukPenilai
an

Bentuk, Metode
Pembelajaran, dan
Penugasan Mahasiswa
[Media & Sumber belajar]
[ Estimasi Waktu]

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

BobotPen
ilaian (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,12
13,14
15
16
Catatan :

1. CapaianPembelajaranLulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap,
penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah,
danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut.
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5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa
kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi
kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
Catatantambahan:
(1). Bobot SKS (P = Praktek; T= Teori).
(2). TM: TatapMuka; BT: Beban Tugas; BM: BelajarMandiri.
(3). 1 sks = (50’ TM + 50’ PT + 60’ BM)/Minggu
(4). Simbol-simbolelemen KKNI pada CPL-Prodi: S = Sikap; KU = KetrampilanUmum; KK = KetrampilanKhusus; P = Pengetahuan
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