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1. TUJUAN 

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi setiap departemen dan penyelenggara akademik di 

lingkungan Program Studi Magister Teknik Arsitektur Universitas Sumatera Utara  dalam  

melakukan  penyusunan  kurikulum. 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur perubahan  kurikulum mempunyai ruang lingkup: 

a. Evaluasi kurikulum yang telah dijalankan sebelumnya. 

b. Perubahan  kurikulum oleh tim kurikulum yang telah ditunjuk dan disyahkan oleh Program 

Studi Magister Teknik Arsitektur. 

c. Penyusunan kurikulum baru oleh tim kurikulum yang telah ditunjuk dan disyahkan oleh 

Program Studi Magister Teknik Arsitektur. 

 

 

3. DEFINISI 

a. Kurikulum : Sperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

atau bahan kajian dan pelajaran, serta cara 

penyampaian dan penilaian yang digunakan 

sebagai pelaksana tugas pokok departemen sesuai 

dengan ketentuan bidang ilmu yang bersangkutan. 

 

b. Kurikulum Inti : Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus 

dicakup dalam suatu studi yang dirumuskan dalam 

kurikulum yang berlaku secara nasional yang terdiri 

atas, kelompok mata kuliah pengembangan 

kepribadian, kelompok mata kuliah yang 

mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri 

ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian 

berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan 

cara berkehidupan bermasyarakat sebagai 

persyaratan minimal yang harus dicapai peserta 

didik dalam penyelesaian suatu program studi. 

 

 

c. Kurikulum Institusional : Sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 

merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi 

yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu 

dalam kurikulum inti dan disusun dengan 

memperhatikan keadaan dan kebutuhan 

lingkungan, serta ciri khas perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 
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d. Kelompok mata kuliah 

pengembangan kepribadian 

(MPK) 

: Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk 

mengembangkan manusia Indonesia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan 

mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

e. Kelompok mata kuliah 

keilmuan dan keterampilan 

(MKK) 

: Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

ditujukan terutama untuk memberikan landasan 

penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. 

 

f. Kelompok mata kuliah 

keahlian berkarya (MKB) 

: Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan 

kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan 

yang dikuasai. 

 

g. Kelompok mata kuliah 

perilaku berkarya (MPB) 

 Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

diperlukan seseorang untuk dapat memahami 

kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan 

pilihan keahlian dalam berkarya. 

 

h. Kelompok mata kuliah 

berkehidupan bermasyarakat 

(MBB) 

: Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku 

yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut 

tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan 

keterampilan yang dikuasai. 

 

i. Kompetensi : Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab 

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam 

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan 

tertentu. 

 

j. Silabus : Pokok bahasan (outline) dari kegiatan perkuliahan 

untuk setiap mata kuliah dengan mencantumkan 

sumber-sumber buku yang merupakan buku wajib 

sebagai dasar pegangan dosen yang terlibat atas 

mata kuliah tersebut, dan maupun bagi mahasiswa. 

Fungsi dari Sillabus adalah untuk meng-

komunikasikan kepada mahasiswa tentang 

penjelasan matakuliah, mengapa mata kuliah 

tersebut diajarkan, arah dan tujuan dari 

perkuliahannya, dan apa yang diperlukan oleh 
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mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan 

perkuliahan  

 

k. Garis-garis Besar Program 

Pengajaran  (GBPP) 

: Rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah 

yang bersifat dinamis dan di dalamnya tertulis 

komponen tujuan instruksional umum (TIU), 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK), topic (pokok 

bahasan), subpokok Bahasan, Estimati waktu yang 

dibutuhkan pengajar dalam mengajarkan materi 

perkuliahan yang relevan denga setiap subpokok 

bahasan, sumber kepustakaan 

 

l. Satuan Acara Perkuliahan 

(SAP) 

: Program pengajaran yang meliputi satu atau 

beberapa pokok bahasan untuk diajarkan selama 

satu kali atau beberapa kali pertemuan. 

 

 

4. REFERENSI 

 

a.  Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas. 

b.  Surat Keputusan Mendikbud No. 056/U/1994 

c.  Peraturan Pemerintah No.60/2000 tentang Pendidikan Tinggi 

d.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

e.  Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 

f.  PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 45 tentang 

Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang standar kompetensi Pendidikan Tinggi. 

g.  Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara No. 1023/JO5/SK/PP/2005 tentang 

Peraturan Akademik Program Pasca  Sarjana (S-2) Universitas Sumatera Utara. 

h.  Peraturan Program  Studi Magister Teknik Arsitektur USU 

i.  Manual Mutu Program Studi Magister Teknik Arsitektur USU 2007. 

 

5. KETENTUAN UMUM 

a. Dasar Perubahan Kurikulum  mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.  

b. Kurikulum program studi Magister Teknik Arsitektur USU terdiri atas kurikulum inti dan 

kurikulum institusional yang didalamnya terdapat lima kelompok mata kuliah yaitu kelompok 

mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah Keilmuan dan 

Ketrampilan (MKK),  kelompok mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), kelompok mata 

kuliah Perilaku Berkarya (MPB), kelompok mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 

c. Perubahan dan penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, 

program Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
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Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam 

Keputusan ini. 

d. Beban Kredit dan komponen kurikulum program studi pasca sarjana sebanyak  32-42 SKS  

dengan lama masa studi 4 semester, maksimum 4 semester ditetapkan dengan SK  Rektor atau  

usul Dekan Fakultas Teknik USU (Diagram 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 Situasi Sistim Pendidikan Arsitektur di Indonesia 

 

 

6. TUJUAN  PENYUSUNAN  KURIKULUM 

Perubahan kurikulum bertujuan: 

Merubah kurikulum lama untuk mencapai kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan 

perkembangan ilmupengetahuan  Arsitektur dan lingkungan binaan berdasarkan  masanya.  

Adapun tujuan  merubah kurikulum lama adalah: 

a. Memperkuat lembaga pendidikan tinggi Program Magister Teknik Arsitektur USU  dengan 

mengadopsi program yang sudah dilakukan di tempat lain dan lebih baik serta  

mengintegrasikannya dalam kurikulum yang baru. 

b. Memperbaiki lulusan dengan meningkatkan kemampuannya melalui perubahan kurikulum 

untuk menentukan perjalanan karirnya dan perolehan keahlian tambahan yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar tenaga kerja. 

c. Memperkuat lembaga pendidikan tinggi yakni Program Magister Teknik Arsitektur USU  

dalam menyalurkan lulusannya ke dunia kerja, termasuk kemungkinannya menjadi 

wirausahawan. 
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7. PERSYARATAN 

Untuk dapat mengikuti kegiatan perubahan kurikulum: bahwa kurikulum yang tersebut telah 

dilaksanakan/diterapkan minimal selama satu tahun akedemik sehingga dapat menjadi bahan 

untuk di evaluasi yang menjadi latar belakang  kurikulum diubah.  

 

8. TATA CARA PELAKSANAAN 

Prosedur pelaksanaan ini mempunyai rincian sebagai berikut: 

(1) Melakukan evaluasi kurikulum yang telah berlaku sebelumnya dengan membuat seminar kecil 

yang dihadiri oleh stakeholder termasuk organisasi profesi (Diagram 1). 

(2) Evaluasi kurikulum dilakukan dengan memperhatikan  

i.     Kesesuaian dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan 

Dengan memperhatikan Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Program Magister Teknik 

Arsitektur  USU dan Visi, Misi, Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Program Studi 

bersangkutan. 

ii.   Relevansi 

      Relevansi kurikulum dapat dikaitkan dengan keberlanjutan untuk meningkatkan ilmu pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk memenuhi sumber daya manusia pada 

dunia kerja.  

iii.  Derajat Integrasi 

      Derajat Integrasi antar mata kuliah dapat terlihat pada struktur kurikulum, di mana seluruh 

mata kuliah dapat memberikan kontribusi keilmuan. 

iv.  Kompetensi Inti 

       Kompetensi Inti dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat mengembangkan dan 

melanjutkan ilmu Program Magister Teknik Arsitektur  USU kepada jenjang yang lebih 

tinggi dan kemampuan menerapkan keilmuan pada dunia kerja. Kompetensi yang 

dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang disusun oleh organisasi profesi . 

v.  Kurikulum Institusional 

     Pada distribusi mata kuliah dalam struktur kurikulum Program Magister Teknik Arsitektur  

USU pada kelompok mata kuliah muatan institusional yang terdiri dari mata kuliah yang 

menunjang pewarnaan/kekhasan Program Magister Teknik Arsitektur  USU bersangkutan. 

vi.   Struktur dan Isi Kurikulum 

      Struktur dan isi kurikulum didistribusikan setiap semester dengan pengelompokan dan 

penataan mata kuliah sesuai lima pilar yang ditetapkan berdasarkan Kepmendiknas sebagai 

berikut :MPK, MKK, MKB, MPB, MBB. Distribusi kurikulum menerapkan distribusi 

kurva normal di mana pada awal tidak terlalu besar jumlah sks lalu meninggi dan menurun 

kembali pada semester akhir. 

(3) Penyusunan kompetensi. 

Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi 

pendukung kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi 

utama.    Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi 

utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar 

antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.  
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Elemen-elemen kompetensi terdiri atas landasan kepribadian, penguasaan, ilmu dan 

keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat 

keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, pemahaman kaidah berkehidupan 

bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.    

 

Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya 

harus ditinjau dari gatra : 

a.  nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan 

b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya. 

 

Kompetensi yang disusun sesuai dengan kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi 

 

(4) Penyusunan struktur kurikulum dan komposisi kurikulum 

Kurikulum Program Studi Magister Teknik Arsitekur USU  

Kurikulum inti Program Studi Magister Teknik Arsitekur USU terdiri atas: kurikulum magister 

Arsitektur Vernakuler dan magister Manajemen Pembangunan Kota .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 Melakukan evaluasi kurikulum 
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Kurikulum Magister Teknik Arsitektur dengan konsentrasi Arsitektur Vernakular disusun dalam 

empat semester dengan jumlah total SKS (Satuan Kredit Semester) yang harus ditempuh sebanyak 

38 SKS. Penyusunan matakuliah yang harus ditempuh untuk meraih gelar Magister Teknik 

Arsitektur (MT) dengan bidang kekhususan Arsitektur Vernakular didasarkan pada upaya untuk 

menghasilkan seorang Magister Teknik Arsitektur dengan kualifikasi sebagai berikut: 

1. Mampu mempromosikan nilai-nilai arsitektur lokal dalam konteks kekinian, melalui berbagai 

media dan produk pekerjaan sesuai dengan peran masing-masing setelah selesai mengikuti 

pendidikan. 

2. Mampu berpikir kritis dan bertindak arif dalam melakoni peran menghadapi berbagai bentuk 

pengaruh dan intervensi budaya asing yang mewarnai perkembangan dan pembangunan 

lingkungan binaan di tanah air 

3. Mampu menerapkan berbagai aspek teknologi bangunan dan teknologi informasi yang terkini 

dalam berbagai upaya perwujudan dan pelestarian lingkungan binaan dengan tetap 

mempertahankan nilai-nilai soaial dan budaya lokal. 

 

Tahapan mencapai gelar magister dilalui dalam empat semester dengan struktur perkuliahan 

sebagai berikut: 

1. Semester I diisi dengan mata kuliah yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang 

budaya, sosiologi, dan teknologi lokal dan regional dalam konteks arsitektur. Pada semester ini 

juga diisi dengan matakuliah Metode Penelitian yang merupakan bekal teknis dalam penulisan 

tesis dan penyusunan pra proposal tesis.  

2. Semester II diisi dengan matakuliah yang lebih terspesialisasi sesuai tujuan bidang kekhususan 

dan lebih intensif dalam membahas studi kasus, dan masalah nyata yang terjadi dalam lingkup 

perkembangan arsitektur lokal. Pada semester ini juga diberikan matakuliah komputasi dalam 

bidang arsitektur, dalam upaya meningkatkan kemampuan peserta untuk dapat bersaing di 

tingkat regional dan global melalui penguasaan atau pemahaman teknologi informasi dan 

teknologi perancangan terkini. Mulai semester ini mahasiswa juga telah diwajibkan untuk 

mempersiapkan penulisan tesisnya dengan mengambil matakuliah pra tesis, yang tidak 

memiliki bobot SKS. Kegiatan utamanya adalah bimbingan terstruktur melalui pertemuan 

berkala dengan dosen pembimbing yang telah ditunjuk. Selanjutnya kegiatan pratesis ini terus 

berlangsung pada semester berikutnya hingga memasuki tahap penulisan tesis di semester 

akhir. 

3. Semester III pada dasarnya merupakan telaah kondisi kekinian melalui berbagai proses sintesis 

di studio, atau bedah studi kasus melalui seminar dan diskusi kelas. Selain itu kuliah pada 

semeser ini juga dimaksudkan untuk pendalaman materi serta perluasan wawasan pada 

bidang-bidang tertentu sesuai minat mahasiswa melalui matakuliah pilihan yang ditawarkan.  

4. Semester IV yang merupakan tahap akhir diisi dengan penulisan tesis. 

 

Komposisi matakuliah yang sedemikian dalam Kurikulum ini memungkinkan seorang mahasiswa 

yang memiliki potensi dapat menyelesaikan studinya dalam 3 (tiga) semester. 

 

Kurikulum Magister Teknik  Arsitektur bidang kekhususan Manajemen Pembangunan Kota 

merupakan jembatan antara ilmu-ilmu sosial dalam manajemen perkotaan dengan ilmu-ilmu teknik 
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pembangunan kota. Oleh karena itu, dengan berlandaskan wawasan pembangunan berkelanjutan, 

pada setiap semester mahasiswa diarahkan untuk memahami ilmu-ilmu sosial perkotaan (non fisik) 

dan ilmu teknik pembangunan perkotaan (fisik) secara simultan. Kurikulum Magister Teknik  

Arsitektur bidang kekhususan Manajemen Pembangunan Kota diarahkan untuk memberikan 

wawasan kepada mahasiswa akan tiga hal pokok yang tercermin pada kurikulum semester 1-4. 

Tiga hal pokok tersebut adalah : 

1. Mahasiswa memahami apa dan bagaimana sumber daya di perkotaan diidentifikasi sebagai 

suatu potensi, cara-cara mengumpulkannya, mengalokasikannya, dan mengeksploitasinya. 

2. Mahasiswa memahami apa dan bagaimana merencanakan pembangunan fisik serta kebijakan-

kebijakan yang mendukung pembangunan perkotaan secara non fisik. 

3. Mahasiswa memahami proses implementasi manajemen pembangunan perkotaan dari tahap 

perencanaan hingga pembangunan fisik. 

 

Pendidikan akan dilaksanakan selama 4 (empat) semester, dengan jumlah 38 Satuan Kredit 

Semester (SKS) yang dijabarkan dalam program kurikulum pendidikan sebagai berikut: 

1. Semester I diisi dengan mata kuliah yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang 

berbagai aspek yang berperan dalam pembentukan dan dinamika ruang kota.  

2. Semester II diisi dengan matakuliah yang lebih terspesialisasi sesuai tujuan bidang 

kekhususan dan lebih intensif dalam membahas studi kasus, dan masalah nyata yang terjadi 

dalam lingkup perkembangan kota-kota di  kawasan lokal.  Mulai semester ini  mahasiswa 

juga  telah diwajibkan untuk mempersiapkan penulisan tesisnya dengan mengambil 

matakuliah pra tesis, yang tidak memiliki bobot SKS. Kegiatan utamanya adalah bimbingan 

terstruktur melalui pertemuan berkala dengan dosen pembimbing yang telah ditunjuk. 

Selanjutnya kegiatan pratesis ini terus berlangsung pada semester berikutnya hingga 

memasuki tahap penulisan tesis di semester akhir. 

3. Semester III merupakan telaah kritis berbagai masalah dan kasus dalam perencanaan dan 

perancangan kota, dan tindak manajemen yang perlu ditempuh dalam mengantisipasi 

berbagai kemungkinan. Selain itu kuliah pada semeser ini juga dimaksudkan untuk 

pendalaman materi serta perluasan wawasan pada bidang-bidang tertentu sesuai minat 

mahasiswa melalui matakuliah pilihan yang ditawarkan. 

4. Semester IV yang merupakan tahap akhir diisi dengan penulisan tesis. 

 

Komposisi matakuliah yang sedemikian dalam Kurikulum ini memungkinkan seorang mahasiswa 

yang memiliki potensi untuk dapat menyelesaikan studinya dalam 3 (tiga) semester. Susunan 

lengkap matakuliah sesuai dengan kurikulum yang direncanakan dapat dilihat pada halaman 

berikut. Deskripsi lengkap setiap mata kuliah yang ditawarkan dapat dilihat pada Lampiran. 

 

(5) Penyusunan Sillabus  

i). Ketentuan penyusunan sillabus 

 Dosen yang ditunjuk adalah dosen-dosen yang menguasai materi mata kuliah yang 

akan disusun sillabusnya. 

 Sillabus tersebut hanya memuat pokok bahasan materi kuliah berdasarkan bobot sks 

atas mata kuliah yang bersangkutan dan juga nama buku-buku sumber yang 
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digunakan. 

  Sillabus yang dimaksud oleh Fakultas di evaluasi kembali sesudah dua (2) tahun atau 

4 (empat) semester sesuai dengan berlakunya Kurikulum Operasional (KO). 

 Format penyusunan sillabus seperti pada lampiran 

(6) Penyusunan Garis-Garis Besar Program  Pengajaran (GBPP) 

Penyusunan GBPP mengandung komponen-komponen : tujuan instruksional umum, tujuan 

instruksional khusus, topik/pokok bahasan, sub pokok bahasan, sub pokok bahasan, metode 

pembelajaran, kriteria penilaian dan bobot dan sumber kepustakaan, seperti yang tertera pada 

lampiran 

(7) Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan 

Penyusunan SAP mengandung komponen yaang ada di GBPP, juga mengandung kegiatan 

belajar mengajar, media dan alat pengajaran, dan evaluasi, contoh format SAP dituangkan 

dalam lampiran 
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Proses Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 Proses Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tracer Study  Need Assessment (Market signal) Analisis SWOT, scientific vision 

 

Distribusi kedalam MK 

Silabus 

Profil Lulusan 

Kompetensi Lulusan 

Bahan kajian  

Menyusun peta kurikulum 

(distribusi kedalam Semester) 

Rancangan Pembelajaran 

 

Bahan Ajar 
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9. LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

CONTOH FORMAT  SILLABUS 
  

                 

Nama Mata Kuliah  :     ..................................................................................................................  

Kode Mata Kuliah  :     ..................................................................................................................  

Semester                          :     ..................................................................................................................  

Jenjang                              :     ..................................................................................................................  

Dosen                               :     ..................................................................................................................  

Pokok Bahasan               :     ...................................................................................................................  

                                                  .      ...................................................................................................................  

                                                      ....................................................................................................................  

                                                       .................................................................................................................... 

TIU                                   :    ....................................................................................................................  

                                                      .................................................................................................................... 

TIK                                    :    ...................................................................................................................                            

Alokasi                                   14 kali pertemuan  

Sumber                             :     ...................................................................................................................  

                                                     ....................................................................................................................  

                                               .      ....................................................................................................................  

                                                  ......................................................................................................................  
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LAMPIRAN 

CONTOH FORMAT GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN 

 

JUDUL MATAKULIAH : 

_______________________________________________________ 

NOMOR KODE/SKS : 

_______________________________________________________ 

DESKRIPSI SINGKAT : 

_______________________________________________________ 

      

_______________________________________________________ 

      

_______________________________________________________ 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM : 

__________________________________________ 

        

__________________________________________ 

        

__________________________________________ 

 

No Tujuan 

Instruksional 

Khusus 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 

Metode 

Pembelajaran 

Kriteria 

Penilaian 

Sumber 

Kepustakaan 

1 2 3 4 5 6 7 
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LAMPIRAN 

CONTOH FORMAT SATUAN ACARA PENGAJARAN 

 

Mata Kuliah  :  _________________________________ 

Kode Mata Kuliah/SKS :  _________________________________ 

Waktu dan Tempat Pertemuan :  __________________________ jam/menit 

Pertemuan   :  _________________________________ 

A. Tujuan 

1. TIU   : 

2. TIK   : 

 

B. Pokok Bahasan  : 

 

 

C. Sub Pokok Bahasan : 

D.  Kegiatan Relajar Mengajar 

Tahap Kegiatan Pengajar Kegiatan Mahasiswa Media dan Alat 

Pengajaran 

Pendahuluan 

 

   

Penyajian 

 

   

Penutup 

 

   

 

 

E. Evaluasi 

 

F. Referensi 

  
 

 

 


