
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH KAPITA SELEKTA: 

1. Memahami dan mencari peluang kewirausahaan Bidang Teknik Sipil 

2. Memahami topik mutakhir bidang Struktur/Konstruksi 

3. Memahami topik mutakhir bidang Geoteknik 

4. Memahami topik mutakhir bidang Transportasi 

5. Memahami topik mutakhir bidang Keairan 

6. Memahami topik mutakhir bidang Manajemen Konstruksi 

7.  

8.  

dst. 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

Mampu memahami topik mutakhir dan masalah bidang Geoteknik (mg 
10-11) 

 

Mampu memahami topik mutakhir dan masalah bidang transportasi 
(mg 12-13) 

 

Mampu memahami topik mutakhir dan masalah bidang Sumber Daya 
Air (mg 14-15) 

 

Mampu memahami topik mutakhir dan masalah bidang Manajemen 
Konstruksi (mg 7-9) 

Mampu memahami topik mutakhir dan masalah bidang 
Struktur/konstruksi (mg 4-6) 
 

Memahami dan mampu mencari peluang Kewirausaan bidang Teknik 
Sipil, dosen tamu memaparkan peluang usaha bidang teknik sipil. (mg 
2-3) 

Mampu mengidentifikasi rencana pembelajaran, peraturan perkuliah-
an, sistem ujian dan penilaian yang akan dijalani. [C4, P2] (mg. 1) 

 

Mata kuliah: Kapita Selekta (TS 44311) / 2 sks 



 

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

1.  Mampu mengidentifikasi 
rencana pembelajaran, 
peraturan perkuliahan, 
sistem ujian dan penilaian 
yang akan dijalani. [C4, P2] 

 

Penjelasan tentang 
Rencana Pembelajaran, 
peraturan kuliah, sistem 
ujian dan penilaian 

 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

•  Memahami 

materi yang akan 

dipelajari 

 

Kriteria: mampu 
mengidentifikasi 
topik yang akan 
diberikan 
 
Bentuk non-test: - 

 
 

 
 

 

2.  Memahami dan  mampu  
mencari peluang 
kewirausahaan  bidang 
pekerjaan teknik sipil dan 
bahan konstruksi teknik 
sipil. [C4, P2]. 

Pengalaman 
wirausahawan dan 
alumni yang bekerja 
sebagai wirausaha bidang 
teknik sipil.  

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Memiliki 

pengetahuan dan 

memahami 

mencari peluang 

wirausaha bidang 

teknik sipil 

Kriteria: mampu  
membuat proposal 
wirausaha bidang 
teknik sipil 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
proposal bisnis. 
 

Tersusunnya 
proposal bisnis 
kewirausahaan.  

 

3.  Memahami dan  mampu  
mencari peluang 
kewirausahaan  bidang 
pekerjaan teknik sipil dan 
bahan konstruksi teknik 
sipil. [C4, P2]. 

Praktek baik dalam 
bidang wirausaha  
pekerjaan teknik sipil dan 
bahan konstruksi teknik 
sipil. 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Memiliki 

pengetahuan dan 

memahami 

mencari peluang 

wirausaha bidang 

teknik sipil 

Kriteria: mampu  
membuat proposal 
wirausaha bidang 
teknik sipil 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
proposal bisnis yang 
harus diselesaikan 

Tersusunnya 
proposal bisnis 
kewirausahaan. 

10% 



dalam 2 bulan 
menjelang UAS. 
 

4.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah struktur/ 
konstruksi [C4, P2]. 

Topik pilihan Struktur/ 
konstruksi 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

struktur/ 

konstruksi 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang sruktur/ 
konstruksi 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah struktur/ 
konstruksi 

  

5.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah struktur/ 
konstruksi [C4, P2]. 

Topik pilihan Struktur/ 
konstruksi 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

struktur/ 

konstruksi 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang sruktur/ 
konstruksi 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah struktur/ 
konstruksi 

  

6.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah struktur/ 
konstruksi [C4, P2]. 

Topik pilihan Struktur/ 
konstruksi 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

struktur/ 

konstruksi 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang sruktur/ 
konstruksi 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah struktur/ 
konstruksi 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi masalah 
struktur/ 
konstruksi 

10% 

7.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah 
manajemen konstruksi 

Topik pilihan manajemen 
konstruksi 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang sruktur/ 
konstruksi 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi masalah 
manajemen 

 



[C4, P2]. Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

manajemen 

konstruksi 

 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah 
manajemen 
konstruksi 

konstruksi 

8.  Ujian Tengah Semester : Menyusun laporan usulan menyelesaikan masalah-masalah struktur/konstruksi                               15% 
9.  Mampu mengusulkan 

solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah 
manajemen konstruksi 
[C4, P2]. 

Topik pilihan manajemen 
konstruksi 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

manajemen 

konstruksi 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang  manajemen 
konstruksi  
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah 
manajemen 
konstruksi 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi masalah 
manajemen 
konstruksi 

10% 

10.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah 
Geoteknik [C4, P2]. 

Topik pilihan  Geoteknik  Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

geoteknik 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang  Geoteknik  
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah Geoteknik 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi masalah  
Geoteknik 

 

11.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah 
Geoteknik [C4, P2]. 

Topik pilihan  Geoteknik  Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah 

geoteknik 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang geoteknik 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah geoteknik 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi  
Geoteknik 

10% 
 
 



 

12.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah 
transportasi [C4, P2]. 

Topik pilihan   
transportasi 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah  

transportasi 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang  Geoteknik  
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah  
transportasi 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi masalah   
transportasi 

 

13.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah  
transportasi [C4, P2]. 

Topik pilihan   
transportasi 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah  

transportasi 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang geoteknik 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah  
transportasi 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi   
transportasi 

10% 
 
 

14.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah sumber 
daya air [C4, P2]. 

Topik pilihan    sumber 
daya air 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

1x(2x60”) 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah   

sumber daya air 

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang  Geoteknik  
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah  
transportasi 

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi masalah   
transportasi 

 

15.  Mampu mengusulkan 
solusi rekayasa sipil atas 
masalah-masalah   sumber 
daya air [C4, P2]. 

Topik pilihan    sumber 
daya air 

 Bentuk: 

  Kuliah 

 

 Metode 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

TM: 

1x(2x50”) 
 

TT: 

1x(2x60”) 
 

BM: 

Mampu 

mengaplikasikan 

dasar-dasar 

pengetahuan 

teknik sipil untuk 

menyelesaikan 

masalah-masalah   

Kriteria: mampu 
menjelaskan solusi 
bidang geoteknik 
 
Bentuk non-test: - 
Tugas membuat 
solusi masalah-
masalah  

Tersusunnya 
laporan usulan 
solusi   
transportasi 

10% 
 
 



 
 
 
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 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifikterhadap bahan kajian atau materi pembelajaran 
matakuliah tersebut. 

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, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran matakuliah tersebut. 

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 penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 

 

 

 

 

1x(2x60”) sumber daya air transportasi 

16.  Ujian Akhir Semester   Menyusun proposal bisnis kewirausahaan pekerjaan teknik sipil atau  bahan bangunan teknik sipil                            20% 


