
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH …………..: 
1. Mahasiswa mampu menggambar dengan memenuhi persyaratan teknik menggambar dan notasi yang berlaku (S8,S9,P1); 

2. Mahasiswa mampu memberi penjelasan suatu bentuk nsambunghan elemen struktur dalam bentuk gambar proyeksi ( P1,KU2) 

3. Mahasiswa mampu menggambar dengan menggunakan program autocad ( P1,P2,KK.7 ) 

4. Mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar pondasi dangkal bangunan teknik sipil (S2,S8,S9,P1,P2,KK4,KK7 ) 

5. Mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar bentuk atap bangunan sederhana berikut konstruksi pendukungnya dengan menggunakan bahan kayu dan baja ( S9,P1,P2,KU7,KK4,KK7,KK9 ) 

6. Mahasiswa mampu merencanakan  dan memggambar konstruksi tangga bangunan beton bertulang  yang memenuhi persyatan dan ketentuan2 an yang berlaku ( S9,P1,P2,KU7,KK4,KK7,KK9 ) 

7. Mahasiswa mampu merencanakan  dan memggambar konstruksi lantai tingkat bangunan beton bertulang  yang memenuhi persyatan dan ketentuan2 an yang berlaku ( S9,P1,P2,KU7,KK4,KK7,KK9 ) 

8. Mahasiswa mampu mengenal dan nmenggambar instalasi air bersih, air kotor, instalasi listrik untuk bangunan sederhana ( S9,P1, ) 

 

)EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

( C1,,C2 )Mahasiswa mampu mengenal dan nmenggambar instalasi air bersih, air kotor, instalasi 

listrik untuk bangunan sederhana ( mg ke 15,16 ) 
( C1,C6,A1 ) Mahasiswa mampu merencanakan  dan memggambar konstruksi lantai tingkat 
bangunan beton bertulang  yang memenuhi persyatan dan ketentuan2 an yang berlaku ( MG KE 

13,14,15 ) 

(C1,C6,P4)Mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar bentuk atap bangunan sederhana 
berikut konstruksi pendukungnya dengan menggunakan bahan kayu dan baja ( mg ke 9,10,11 ) 

( C1,C6,,A1 )Mahasiswa mampu merencanakan  dan memggambar konstruksi tangga bangunan 

beton bertulang  yang memenuhi persyatan dan ketentuan2 an yang berlaku ( mg ke 11, 12 

 ( C6,,C1 )Mahasiswa mampu merencanakan dan menggambar pondasi dangkal bangunan teknik 

sipil ( mg ke 5,6,7) 
( C1,,A2,P4 ) Mahasiswa mampu menggambar dengan menggunakan program autocad ( mg ke 

3,4,5  ) 

( C1,A3,P4 )Mahasiswa mampu memberi penjelasan suatu bentuk sambunghan elemen struktur 

dalam bentuk gambar proyeksi ( mg ke 2,3 ) 
( C1,A1,P4) Mahasiswa mampu menggambar dengan memenuhi persyaratan teknik menggambar 

dan notasi yang berlaku ( mg ke 1, ) 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

 
S2 
S.8 
S9 

 
Memiliki moral,etika dan kepribadian yang baik di dalam menelesaikan tugasnya 
Menginternalisasi nilai,norma, dan etika akademik 
Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja organisasi 

P1 
P2 

Memahami prinsip prinsip dasar teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku. 
Mampu merencanakan,merancang,melaksanakan,mengawasi,mengoperasikan,memelihara serta membongkar bangunan teknik sipil 

 
KU.1 

Dengan mempertimbangkan  aspek keselamatan,kesehatan kerja dan berwawasan lingkungan. 
Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis, dan inovativ dalaam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 
pengetahuan dan teaknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 

KU..2 
KU.7 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri,bermutu dan terukur 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan  kepada pekerja yang berada di bawah taanggungjawabnya 

KK.4 
KK.7 
KK.9 

Mampu melaksaanakan pembangunan dan pengawasan proyek bangunan teknik sipil sederhana 
Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah teknik sipil 
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisi informasi dan data ,serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih 
berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil secara mandiri dan kelompok 

  

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu menggambar dengan memenuhi persyaratan teknik menggambar dan notasi yang berlaku (S8,S9,P1); 

CPMK2 Mampu memberi penjelasan suatu bentuk sambungan elemen struktur dalam bentuk gambar proyeksi ( P1,KU2) 



CPMK3 Mampu menggambar dengan menggunakan program autocad ( P1,P2,KK.7 ) 

CPMK4 Mampu merencanakan dan menggambar pondasi dangkal bangunan teknik sipil (S2,S8,S9,P1,P2,KK4,KK7 ) 

 

CPMK5 Mampu merencanakan dan menggambar bentuk atap bangunan sederhana berikut konstruksi pendukungnya dengan menggunakan 

bahan kayu dan baja ( S9,P1,P2,KU7,KK4,KK7,KK9 ) 

CPMK6 Mampu merencanakan  dan memggambar konstruksi tangga bangunan beton bertulang  yang memenuhi persyatan dan ketentuan2 

an yang berlaku ( S9,P1,P2,KU7,KK4,KK7,KK9 ) 

CPMK7 Mampu merencanakan  dan memggambar konstruksi lantai tingkat bangunan beton bertulang  yang memenuhi persyatan dan 

ketentuan2 an yang berlaku ( S9,P1,P2,KU7,KK4,KK7,KK9 ) 

CPMK8 Mampu mengenal dan nmenggambar instalasi air bersih, air kotor, instalasi listrik untuk bangunan sederhana ( S9,P1, ) 

dst.  

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang: persyaratan menggambar, mempelajari notasi-notasi penggambaran, notasi bahan 

bangunan dan skala. Gambar proyeksi, gambar elemen struktur bangunan dalam bentuk gambar proyeksi. Menggambar dengan 

autocad.     Menggambar denah bangunan gedung secara lengkap mulai dari konstruksi pondasi dangkal sampai dengan konstruksi 

atap.serta menggambar sistim sanitasi,mekanikal dan elektrikal 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Persyaratan tata cara menggambar rekayasa, Mempelajari tentang notasi penggambaran, skala,notasi bahan bangunan 
2. Penjelasan tentang gambar proyeksi, proyeksi Orthografi, proyeksi aksonometri,proyeksi isometri, proyeksi dimetri, Gambar elemen struktur 

dalam bentuk proyeksi  
3. Penjelasan tentang struktur bangunan,konstruksi bangunan dan menggambar denah suatu bangunan 
4. Pengenalan menggambar dengan menggunakaan program autocad 
5. Pengenalan dan pengertian tentang pondasi,macam pondasi dan bahan material pondasi 
6. Penjelasan tentang bermacam macam pondasi dangkal , bentuk dan materialnya, Menggambar pondasi dangkal , pondasi setempat dan 

pondasi jalur 
7. Penjelasan tentang jenis konstruksi atap dan gambar konstruksi pendukung atap kuda kuda kayu dan baja 
8. Penjelasan tentang persyaratan konstruksi tangga secara umum dan konstruksi tangga beton bertulang khususnya 
9. Penjelasan tentan persyaratan konstruksi lantai tingkat pada umumnya dan konstruksi lantai tingkat beton bertulang khususnya 
10. Penjelasan tentang notasi dan gambaar instalasi air bersih,air kotor dan instalasi listrik untuk bangunan sederhana 

 

Daftar Referensi 1. Spefifikasi Desain untuk  Konstruksi Kayu SNI 7973-2013 
2. Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktur: SNI 1729:2015                                                                                             

3. .Persyaratan Beton Structural untuk Bangunan Gedung: SNI 2847-2013                                                                                                       

4.  Departemen Pekerjaan Umum, Standar GambarTeknikSipil, Jakarta                                                                                                

5.  Departemen Pekerjaan umum,Pendetailan Konstruksi Rumah tinggal Sederhana Tahan Gempa Berbasis Pasangan ,Jakarta 

2004. 

6. Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan,Peraturan Muatan Indonesia,Jakarta 2000 



7. Hand Outs Gambar Struktur Bangunan, Haryanto Ignatius, UniversitasTarumanagara,Jakarta 2014  

8.  Haryanto Ignatius, Konstruksi Atap,UniversitasTarumanagara,Jakarta 2003 

9. Haryanto Ignatius, Menggambar Rekayasa dan Struktur Bangunan I,Universitas Tarumanagara,Jakarta,2001 
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  Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Autocad dari Autodesk Notebook & LCD Proyector 
OHP 

Nama Dosen 
Pengampu 

Ignatius Haryanto 

Matakuliah 
prasyarat (Jika ada) 

……………….. 
 

 

Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

…1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu berkomu 

nikasi secara efek 

tif baik dalam ben 

tuk gambar dan li 

san 

Mampu menerap 

kan standar nota 

si yang berlaku 

umum dan tata 

cara menggam 

bar teknik 

Mampu mengenal 

material/bahan 

bangunan yang 

digunakan dalam 

proyek  

Penjelasan materi 

pembelajaran 

 Pendahuluan 

 Persyaratan 
perkuliahan 

 Penjelasan materi 
pembelajaran 

 Penjelasan materi 
tugas/latihan 

 Penjelasan sistem 
penilaian 

 
Penjelasan tentang 
Persyaratan tata cara 
menggambar 
rekayasa dan 
pengenalan notasi2  

 Persyaratan meng 
gambar 

 Bentuk: 

Tatap Muka 

 

 Metode:Dis

kusi,Latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM:  

2 x (2 x 50’ ) 

TT: 

2 x (2 x 60’ ) 

 

BM: 

2 x (2 x 60’ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Membaca, 
Mengenal  dan 
memahami 
engineering 
drawing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria: 
Ketepatan , 
kesesuaian 
dengan 
ketentuan 
menggambar 
 
Bentuk non-
test: 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

*Ketepatan 
menjelaskan 
tentang tata 
cara 
menggambaar 
rekayasa 
*Ketepatan 
menjelaskan 
dan 
menggambarka
n notasi bahan 
bangunan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2,3, 

 

 

 

Mampu mema 

hami gambar ben 

da dan elemen 

struktur dalam 

bentuk gambar 

proyeksi 

Mampu menjaga 
etika dan 
bertanggung 
jawab atas 
pekerjaan yang 
dilakukan 
 

Mempelajari ttg notasi 
 penggambaran,notasi 
bahan bgn  dan skala  
 
Penjelasan tentang 
gambar proyeksi dan 
denah bangunan 

 Penjelasan ttg 
gambar proyeksi 

 Gambar proyeksi 
aksonometri,isome 
tri, dimetri dan 
orthografi 

 Gambar elemen 
struktur bangunan 
dalam bentuk 
gambar proyeksi 
 

 

 

 

 

Bentuk : 

Tatap Muka 

 

Metode : 

Diskusi, 

Latihan, 

Tugas 

 
 
 
   
TM : 
3 x (2 x 50’) 
 
 
TT : 
3 x (2 x 60’) 
 
BM : 
3 x (2 x 60’) 

 

 

 

 

*Pemberian tugas 

mandiri Menggambar 

proyeksi ortografi dan 

proyeksi aksonometri 

untuk  sambungan 

elemen struktur. 

Bobot 5 % dari 40 
 

          ( Tugas I ) 

 
 
 
 
Kriteria ; 
Ketepatan , 
kerapihan 
 
Bentuk Non 
Test : Tugas 
Gambar 
 

 
 
 
 
*Ketepatan 
dalam memberi 
pengertian 
tentang elemen 
struktur 
*ketepatan 
menjelaskan 
pengertian 
gambar proyeksi 
suatu benda 

 
 
 
 
 
 
 

5 % 

3,4,5 Mampu menge 

nal fungsi fungsi 

pada program 

Autocad 

Mampu mene 

rapkan standar 

gambar dengan 

menggunakan 

program 

Autocad 

 

Mampu meng 

gambar dengan 

menggunakan 

programAutocad 

 

Penjelasaan tata cara 

menggambar dengan 

program Autocad:; 

*Penjelasan standar 

gambar dengan 

autocad      

*Penjelasan /ketentu 

an gambar suatu de 

nah bangunan 

Menggambar denah 
bangunan dengan 
Autocad 

 

Bentuk : 
Tatap Muka 
 
 
Metode: 
Diskusi, 
Peragaan, 
Tugas 

TM : 
4 x (2 x 50’ ) 
 
TT : 
4 x (2 x 60’ ) 
 
BM : 
4 x(2 x 60 ‘ ) 

 Mengganbar 

Denah 

Bangunan 

dengan 

menggunakan 

program 

AUTOCAD 

Bobot 5 % 

dari 40 % 

 

( Tugas II ) 

Kriteria : 
Ketepatan, 
Kerapihan 
 
Bentuk Non 
Test : 
Tugas Gambar 

     5 % 

5,6,7 Mampu 

mengidentifikasi 

Pengenalan dan pe 
ngertian tentang ber 

bagai jenis pondasi: 

Bentuk : 
Tatap Muka 
 

TM ; 
4 X (2 X 50’) 
 

 Menggambar 

Denah Pondasi 

dangkal 

Kriteria : 
Ketepatan, 
ketelitian, 

*ketepatan 
menjelaskan 
fungsi pondasi 

 
5 % 



penggunaan pon 

dasi dangkal dan 

pondasi dalam  

suatu proyek 

Mampu menerap 

kan pengetahuan 

material yang me 

menuhi persyarat 

an untuk desain 

pondasi 

Mampu menerap 

kan desain ponda 

si dangkal dari 

konsultan dalam 

gambar 

 

 

 

 

Mampu melaksa 

nakan dan menga 

wasi pekerjaan 

pondasi 

Mampu menjaga 
etika     dan ber 
tanggung  jawab 
atas pekerjaan 
yang dilakukan 

 Pengenalan dan 
pengertian tentang 
berbagai jenis 
pondasi 

 Pengenalan atas 
material yang 
digunakan untuk 
pondasi 
 

 
 
Penjelasan ttg pon 
dasi dangkal: 

 Menggambar pon 
dasi setempat pa 
sangan batu kali 
dan beton bertulang 

 Menggambar pon 
dasi jalur pasangan 
batukali dan beton  
bertulang 

 
Penjelasan metode 
pelaksanaan peker 
jaan pondasi dangkal 

Metode : 
Diskusi, 
Peragaan  
tulangan . 
Tugas 
 

TT : 
4 x (2 x 60 ‘) 
 
BM : 
4 x(2x 60’) 

setempat/Jalur 

dari pasangan 

batukali/beton 

bertulang. 

. Bobot 5 % 

dari 40% 

 

( Tugas III ) 

kesesuaian 
dengankete
ntuan yang 
berlaku 

 
Bentuk Non 
Text 
Tugas Gambar 

dalam suatu 
bangunan 
*Ketepatan 
dalam memilih 
/menentukan 
bentuk pondasi 

8 Ujian Tengah Semester                                …. 
 Mampu 

merencanakan, 

menyelesaikan 

permasalahan 

pondasi dangkal 

Mampu menjaga 

Merencanakan dan 
menggambar pondasi 
dangkal suatu bangunan 
sederhana 

 Bentuk:  

Ujian 

 Metode: 

Menggamba 

 

Ujian Tengah 

Semester 

 

1x(2x60” ) 

 

 

Materi UTS, 

merencanakan 

danmenggambar 

pondasi dangkal dari 

gambar suatu denah. 

Bobot 30 % 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kerapihan 
,kelengkapan 
 
Bentuk non-

 
Sesuai dengan 
tata cara 
menggambar,
ketepatan, 
dan kerapihan 

30 % 



etika dan 
bertanggung 
jawab atas 
pekerjaan yang 
dilakukan 

BM: 

 

 

test: 

  
 

9,10, 
11 

Mampu merenca 

nakan gambar 

konstruksi pen 

dukung atap dari 

bahan kayu dan 

baja 

 

Mampu menerap 

kan pengetahuan 

material konstruk 

si kuda kuda 

Mampu merenca 

nakan gambar 

sambungan kon 

struksi rangka 

atap 

Mampu menerap 

kan gambar kon 

struksi atap pada 

denah suatu ba 

ngunan 

Mampu menjaga 
etika dan bertang 
gung jawab atas 
pekerjaan yang 
dilakukan 

Pengenalan tentang 
Penutup atap dan 
Konstruksi atap 

 Penjelasan dan 
pengertian 
konstruksi atap dan 
penutup atap 

 Memperkenalkan 
berbagai jenis 
penutup atap dan 
susunan konstruksi 

 Penjelasan dan 
pengertian ttg kuda-
kuda pendukung 
atap 

Penjelasan berbagai 
jenis kons atap seperti 
atap pelana, perisai 

 Menggambar denah 
konst atap pelana 
dan ,atap perisai 
(gambar dengan 
dan potongan ) 

 Gambar detail 
sambungan 
konstruksi kuda 
kuda kayu dan baja 

Bentuk : 
Tatap Muka 

 
Metode : 
Diskusi, 
Latihan 
Tugas 

TM ; 
5X (2 X 50’) 
 
TT : 
5x (2 x 60 ‘) 
 
BM : 
5x(2x 60’) 

 Menggambar 

denah 

konstruksi atap  

 Menggambar 

detail rangka 

kuda kuda 

kayu/baaja 

Bobot 10 %  dari 40 

% 

 

( Tugas IV ) 

Kriteria : 
Ketepatan, 
ketelitian, 
kesesuaian 
dengankete
ntuan yang 
berlaku 

 
Bentuk Non 
Text 

Tugas 
Gambar 

*Ketepatan 
dalam 
menentukan 
bentuk atap dari 
suatu denah 
bangunan 
*ketepatan 
menentukan 
bentuk 
konstruksi 
pendukung atap 
atas dasaar 
bentuk atap 
yang dipilih 
*Ketepatan 
menggambar 
sambungan 
sesuai dengan 
gaya yang 
bekerja. 

10 % 

 
11,12 

 

Mampu 

merencanakan 

konstruksi tangga 

sesuai dengan 

persyaratan 

Penjelasan dan 

pengertian konstruksi 

tangga : 

 Pejelasan dan 

pengertian 

Bentuk : 
Tatap Muka 

 
Metode : 
Diskusi, 
Latihan 

TM ; 
3 X (2 X 50’) 
 
TT : 
3x (2 x 60 ‘) 
 

 Menggambar 

pembesian 

tangga 

plat/balok 

beton 

Kriteria : 
Ketepatan, 
ketelitian, 
kesesuaian 
dengankete
ntuan yang 

*Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
bentuk tangga 
sesuai 
persyaratan 

 
5 % 

 



persyaratan suatu 

tangga 

 

Mampu mengenal 

persyaratan 

teknik dari 

material yang 

digunakan untuk 

perencanaan 

suatu konstruksi 

tangga 

 

Mampu 

menggambar 

konstruksi tangga 

beton bertulang 

dengan gambar 

penulangan 

sesuai peraturan 

yang berlaku 

Mampu menjaga 
etika dan 
bertanggung 
jawab atas 
pekerejaan yaang 
dilakukan 
 

konstruksi tangga 

berserta 

persyaratannya 

 Pengenalan 

berbagai bahan dan 

konstruksi tangga 

Penjelasan berbagai 

macam konstruksi 

tangga beton 

bertulang : 

 Gambar konstruksi 

tangga plat beton 

bertulang dan 

gambar detail 

 Penjelasan dan 

gambar tangga 

balok beton 

bertulang 

Pengertian struktur 

dan gambar 

pembesian konstruksi 

tangga plat dan balok 

Tugas BM : 
3x(2x 60’) 

bertulang  

 Menggambara 

detail tulangan 

pada 

pertemuan 

Bob0t 5 % daari 40 

% 

 

( Tugas V ) 

berlaku 
 
Bentuk Non 
Text 

Tugas 
Gambar 

persyaratan 
suatu tangga  
* ketepatan 
dalam 
menggambar 
pembesian 
sesuai deengan 
struktur dari 
tangga serta 
memenuhi 
peraturan dalam 
pembesian 
beton bertulang 

13,14, 
15 

Mampu 

menerapkan 

prinsip2 dasar 

pembesian  beton 

bertulang sesuai 

dengan standar 

peraturan yang 

berlaku untuk 

diaplikasikan 

Penjelasan dan 

pengertian Konstruksi 

lantai tingkat : 

 Penjelasan ttg 

konstruksi lantai 

tingkat dan bagian2 

nya 

 Pengenalan 

berbagai bahan 

Bentuk : 
Tatap Muka 

 
Metode : 
Diskusi, 
Latihan 
Tugas 

TM ; 
5X (2 X 50’) 
 
TT : 
5x (2 x 60 ‘) 
 
BM : 
5x(2x 60’) 

Menggambar 

pembesian plat, balok, 

kolom beton bertulang 

 Untuk bangunan 

sederhana 

Sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

 

Bobot 10 % dari 40 % 

Kriteria : 
Ketepatan, 
ketelitian, 
kesesuaian 
dengankete
ntuan yang 
berlaku 

 
Bentuk Non 
Text 

*Ketepatan 
menjelaskan 
peraturan dalam 
pembesian 
beton bertulang 
*Ketepatan 
dalam 
persyaratan 
persyaratan 
untuk, plat 

10 % 



dalam gambar 

penulangan 

konstruksi beton 

bertulang. 

Mampu 

menggambar 

pembesian pada 

konstruksi beton 

bertulang sesuai 

fungsinya 

 

 

 

 

Mampu 

merencanakan,m

enyelesaikan dan 

mengevaluasi 

gambar 

bangunan 

dengan struktur 

beton bertulang 

dalam batasan 

batasan terrtentu 

Mampu 

melaksanakan 

dan mengawasi 

pekerjaan 

pembesian pada 

bangunan beton 

bertulang 

 

Mampu menjaga 
etika dan 
bertanggung 
jawab atas 

konstruksi lantai 

tingkat 

 

Penjelasan tentang 

konstruksi lantai 

tingkat beton 

bertulang : 

 Penjelasan 

konstruksi lantai 

tingkat dengan 

bahan beton 

bertulang 

 Penjelasan 

peraturan2 beton 

bertulang 

Penjelasan 

penggambaran 

pembesian Plat 

lantai,plat leuvel,balok 

lantai dan kolom: 

 

 

Penjelasan tentang 

metode pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi 

lantai tingkat beton 

bertulang 

 

( Tugas VI ) 

Tugas 
Gambar 

lantai, balok 
lantai,kolom 
bangunan 
konstruksi beton 
bertulang 



pekerjaan yang 
dilakukan 

15,16 Mampu mengenal 

notasi instalasi 

listrik dan 

plumbing sesuai 

dengan standar 

yang berlaku 

Mampu 

merencanakan 

dan menggambar 

instalasi listrik 

dan plumbing 

dalam batasan 

batasan yang ada 

Menggambar instalasi 

air bersih dan air kotor 

serta instalasi listrik 

untuk bangunan 

sederhana dengan 

notasi dan 

persyaratan yang 

berlaku 

Bentuk : 
Tatap Muka 

 
Metode : 
Diskusi, 
Latihan 

 

TM ; 
2 X (2 X 50’) 
 
TT : 
2x (2 x 60 ‘) 
 
BM : 
2x(2x 60’ ) 

Menggambar  instalasi 

air kotor dan air bersih 

serta instalasi listrik 

pada bangunan 

sederhana 

 

Kriteria : 
Ketepatan, 
ketelitian, 
kesesuaian 
dengankete
ntuan yang 
berlaku 

 
Bentuk Non 
Text 

 

*Ketepatan 
dalam 
mengenalkan 
notasi  dalam 
instalai air 
bersih , instalasi 
listrik 
*Ketepatan 
menjelaskan 
tata cara 
gambar instalasi 

 

16 Mampu 

merencanakan,m

enyelesaikan dan 

mengevaluasi 

gambar 

bangunan 

dengan struktur 

beton bertulang 

dalam batasan 

batasan terrtentu 

Mampu menjaga 
etika dan 
bertanggung 
jawab atas 
pekerjaan yang 
dilakukan 
                   

    Merencanakan dan 
menggambar 
peembesian plat, plat 
leuvel, balok lantai 
dan kolom dari suatu 
bangunan sederhana 

 Bentuk:  

Ujian 

 Metode: 

Menggambar  

Ujian 
Akhir 
Semester  
 
 ( 3 x 60’ )                               

   Materi 
menggambar 
pembesian plat 
lantai, balok lantai 
dan kolom bangunan 
beton bertulang 
Bobot 30 % 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kerapihan 
,kelengkapan 
 
Bentuk non-
test: 

  
 

          Sesuai 
dengan tata 
cara 
menggambar,ke
tepatan, dan 
kerapihan                    

     30 % 

                                      ….. 
 
 
 
 



 
Catatan: 

1. CapaianPembelajaran Lulusan 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. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator 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. 

 

 

 


