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FORMAT LAPORAN HASIL REVISI KURIKULUM  2019
PRODI DI LINGKUNGAN UNDIKSHA 

Identitas Prodi
Analisis Kimia pilih salah satu
138/D/T/2002

B
Menjadi Program studi vokasi unggul bidang analisis kimia 
berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang 
studi analisis kimia yang berorientasi pada 
pendekatan terpadu dalam pengaplikasian disiplin 
ilmu bidang terkaitMelaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan 
bidang studi analisis kimia pada bidang

Menyelenggarakan berbagai kegiatan pengabdian pada 
masyarakat melalui pelatihan, penataran, seminar, 
konferensi, dan lokakarya terkait dengan bidang 
analisis kimiaMembangun  kerjasama  dan  networking  dengan  berbagai 
instansi  terkait  dengan  peningkatan  kualitas,  baik 
tingkat  regional,  nasional,  maupun  internasional, 
khususnya  dalam  penyelenggaraan  dan  pengembangan 
program sarjana terapan analisis kimia.

Menghasilkan Sarjana Terapan Analisis Kimia yang 
berkualitas, inovatif, unggul, dan berakhlak mulia 
dalam memberikan solusi efektif dalam penyelesaian 
masalah analisis kimia dan bersedia menerima dan 
mampu menggunakan Kompetensi Analisis Kimia untuk 
membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai 
warga Negara Indonesia yang bertanggungjawab.
Menghasilkan Sarjana Terapan Analisis Kimia yang 
berperan secara aktif dalam penelitian bidang 
analisis kimiadan mampu menggunakan hasil penelitian 
untuk meningkatkan mutu praktik dan pelayanan 
Menghasilkan lulusan Sarjana Terapan Analisis Kimia 
yang mampu membangun semangat kerja tim untuk 
membentuk jejaring kerja secara bertanggung jawab 
dengan mengembangkan kemampuan leadership.



II. Profil Lulusan

No Nama Profil
1 Penyelia laboratorium

2 Staf teknis senior



Profil Lulusan

Deskripsi Profil
a. Sarjana terapan yang mampu melaksanakan kegiatan 

penyeliaan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menyelesaikan permasalahan, beradaptasi 
terhadap situasi kerja dan perubahan teknologi, dan 
mengembangkan atau menyesuaikan metode analisis dan 
mengoperasikannya serta troubleshoot dalam pekerjaan 
laboratorium.

a. Sarjana terapan yang mampu memilih metode pengujian dari 
beragam metode yang sudah baku maupun belum baku, 
menunjukkan hasil kerja dengan mutu dan kuantitas yang 
terukur sebagai hasil kerja sendiri dan diberi tanggung jawab 
atas pencapaian hasil kerja orang lain, dan mengelola kelompok 
kerja dan menyusun laporan pengujian secara komprehensif.



III. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi
Profil Penyelia Laboratorium

No. CPL
1 CPL Sikap (S)

S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etikaS3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan PancasilaS4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsaS5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lainS6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkunganS7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiriS10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2 CPL Pengetahuan (P)
P1. Menguasai pengetahuan dan teknologi dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya
P2. Menguasai isu terkini tentang pengetahuan dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya dan penerapan teori disiplin lain yang relevan

3 CPL Keterampilan Umum (KU)
KU1. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam 
melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar KU2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
KU3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU4. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 
desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggiKU5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi 
desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan KU6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama 
di dalam maupun di luar lembaganyaKU7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja KU8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiriKU9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

4 CPL Keterampilan Khusus (KK)
KK1. Membangun dan memelihara komunikasi dan konsultasi yang efektif dengan semua 
personil dan pelanggan untuk memastikan berjalan lancar dan efisienKK2. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi mutu dan menjaga rekaman data yang akurat
KK3. Mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam parameter yang 
disetujui untuk mencapai hasil yang direncanakanKK4. Mengembangkan dan mengkoordinasikan daftar nama untuk menyeimbangkan 
persyaratan kerja, efisiensi laboratorium dan kesempatan pengembangan keterampilan KK5. Menentukan persyaratan sumber daya, termasuk personil, waktu, peralatan dan bahan 
KK6. Mengumpulkan informasi yang relevan dari manual, lembar spesifikasi, peralatan dan 
software diagnosticKK7. Mengenali batas keahlian profesional diri dan membuat keputusan dalam batas 
tanggung jawab dan otoritasKK8. Memastikan praktik kerja dilakukan dalam cara yang etis dan professional
KK9. Menerapkan tindakan pencegahan yang tepat untuk tugas
KK10. Mengikuti prosedur perusahaan untuk proses pengembangan dokumen
KK11. Berkonsultasi dengan spesialis sesuai kebutuhan
KK12. Memberikan informasi kepada karyawan dan mengembangkan serta melaksanakan 
program-program pelatihanKK13. Memelihara pengetahuan dari persyaratan saat ini dan persyaratan baru yang 
berdampak pada pekerjaan/ bidang kerja
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KK14. Memberikan pelatihan dan dukungan pendampingan kepada personil untuk 
mengubah praktik kerja seperti kesulitan-kesulitan dengan memenuhi target untuk kinerja 

Profil Staf Teknis Senior

No. CPL
1 CPL Sikap (S)

S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etikaS3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan PancasilaS4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsaS5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lainS6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkunganS7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiriS10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2 CPL Pengetahuan (P)
P1. Menguasai pengetahuan dan teknologi dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya

P2. Menguasai isu terkini tentang pengetahuan dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya dan penerapan teori disiplin lain yang relevan3 CPL Keterampilan Umum (KU)
KU1. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam 
melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar KU2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
KU3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam KU4. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 
desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggiKU5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi 
desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan KU6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama 
di dalam maupun di luar lembaganyaKU7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja KU8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiriKU9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi4 CPL Keterampilan Khusus (KK)
KK1. Mendiskusikan peluang pengembangan dengan personil yang tepat untuk mengases 
dan mengkonfirmasi persyaratanKK2. Melaksanakan dan memelihara partisipasi proses K3 yang sesuai dengan karyawan dan perwakilan nya
KK3. Pemberdayaan kelompok/tim kerja dalam menangani masalah teknis dan alur kerja 
serta memberi saran peningkatanKK4. Pengembangan anggota tim melalui motivasi, pendampingan, pelatihan dan 
mendorong kerjasama tim untuk mencapai hasil yang direncanakan4. Pengembangan KK5. Menemukan dan mengatasi masalah peralatan dan pengujian yang berkaitan dengan proses produksi, dan komunikasi antara proses laboratorium dan sistem komputer untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan tindakan perbaikan
KK6. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan 
strategi pemecahan masalah yang disetujui dan bertindak untuk mencegah terulang KK7. Memodifikasi produk dan aplikasi untuk memenuhi rekomendasi evaluasi
KK8. Mengidentifikasi area untuk peningkatan system
KK9. Mengembangkan dan memperkenalkan praktik untuk meningkatkan lingkungan kerja
KK10. Merekomendasikan peningkatanuntuk proyek di masa depan
KK11. Memulai percobaan dan mengevaluasi tindakan perbaikan serta membuat 
penyesuaian yang diperlukanKK12. Memilih, menggunakan dan mengevaluasi direktori informasi dan database, fasilitas 
pencarian data online dan jaringan computer
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KK13. Menggunakan laboratorium standar yang dilengkapi dengan peralatan manufaktur 
dan pengujian bets percontohan yang tepat 



Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi
Penyelia Laboratorium

CPL
CPL Sikap (S)
S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etikaS3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan PancasilaS4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsaS5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lainS6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkunganS7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiriS10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
CPL Pengetahuan (P)
P1. Menguasai pengetahuan dan teknologi dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya
P2. Menguasai isu terkini tentang pengetahuan dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya dan penerapan teori disiplin lain yang relevan

CPL Keterampilan Umum (KU)
KU1. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam 
melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar KU2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
KU3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU4. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 
desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggiKU5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi 
desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan KU6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama 
di dalam maupun di luar lembaganyaKU7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja KU8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiriKU9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
CPL Keterampilan Khusus (KK)
KK1. Membangun dan memelihara komunikasi dan konsultasi yang efektif dengan semua 
personil dan pelanggan untuk memastikan berjalan lancar dan efisienKK2. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi mutu dan menjaga rekaman data yang akurat
KK3. Mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam parameter yang 
disetujui untuk mencapai hasil yang direncanakanKK4. Mengembangkan dan mengkoordinasikan daftar nama untuk menyeimbangkan 
persyaratan kerja, efisiensi laboratorium dan kesempatan pengembangan keterampilan KK5. Menentukan persyaratan sumber daya, termasuk personil, waktu, peralatan dan bahan 
KK6. Mengumpulkan informasi yang relevan dari manual, lembar spesifikasi, peralatan dan 
software diagnosticKK7. Mengenali batas keahlian profesional diri dan membuat keputusan dalam batas 
tanggung jawab dan otoritasKK8. Memastikan praktik kerja dilakukan dalam cara yang etis dan professional
KK9. Menerapkan tindakan pencegahan yang tepat untuk tugas
KK10. Mengikuti prosedur perusahaan untuk proses pengembangan dokumen
KK11. Berkonsultasi dengan spesialis sesuai kebutuhan
KK12. Memberikan informasi kepada karyawan dan mengembangkan serta melaksanakan 
program-program pelatihanKK13. Memelihara pengetahuan dari persyaratan saat ini dan persyaratan baru yang 
berdampak pada pekerjaan/ bidang kerja



KK14. Memberikan pelatihan dan dukungan pendampingan kepada personil untuk 
mengubah praktik kerja seperti kesulitan-kesulitan dengan memenuhi target untuk kinerja 
Staf Teknis Senior

CPL
CPL Sikap (S)
S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 
moral, dan etikaS3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan PancasilaS4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsaS5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lainS6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkunganS7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiriS10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
CPL Pengetahuan (P)
P1. Menguasai pengetahuan dan teknologi dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya

P2. Menguasai isu terkini tentang pengetahuan dalam bidang analisis kimia yang sesuai 
dengan lingkup tugasnya dan penerapan teori disiplin lain yang relevanCPL Keterampilan Umum (KU)
KU1. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam 
melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar KU2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
KU3. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam KU4. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 
desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggiKU5. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi 
desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan KU6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama 
di dalam maupun di luar lembaganyaKU7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja KU8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiriKU9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasiCPL Keterampilan Khusus (KK)
KK1. Mendiskusikan peluang pengembangan dengan personil yang tepat untuk mengases 
dan mengkonfirmasi persyaratanKK2. Melaksanakan dan memelihara partisipasi proses K3 yang sesuai dengan karyawan dan perwakilan nya
KK3. Pemberdayaan kelompok/tim kerja dalam menangani masalah teknis dan alur kerja 
serta memberi saran peningkatanKK4. Pengembangan anggota tim melalui motivasi, pendampingan, pelatihan dan 
mendorong kerjasama tim untuk mencapai hasil yang direncanakan4. Pengembangan KK5. Menemukan dan mengatasi masalah peralatan dan pengujian yang berkaitan dengan proses produksi, dan komunikasi antara proses laboratorium dan sistem komputer untuk mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan tindakan perbaikan
KK6. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan 
strategi pemecahan masalah yang disetujui dan bertindak untuk mencegah terulang KK7. Memodifikasi produk dan aplikasi untuk memenuhi rekomendasi evaluasi
KK8. Mengidentifikasi area untuk peningkatan system
KK9. Mengembangkan dan memperkenalkan praktik untuk meningkatkan lingkungan kerja
KK10. Merekomendasikan peningkatanuntuk proyek di masa depan
KK11. Memulai percobaan dan mengevaluasi tindakan perbaikan serta membuat 
penyesuaian yang diperlukanKK12. Memilih, menggunakan dan mengevaluasi direktori informasi dan database, fasilitas 
pencarian data online dan jaringan computer



KK13. Menggunakan laboratorium standar yang dilengkapi dengan peralatan manufaktur 
dan pengujian bets percontohan yang tepat 



DAFTAR MATAKULIAH KURIKULUM 2019

Nama Prodi Analisis Kimia
Kode Prodi KIA

Semester 1
No 

Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 
SKS

SKS
Tatap Muka

01 KIA19101 Pancasila 2 2
02 KIA19102 Agama 2 2
03 KIA19103 Kalibrasi Alat dan Validasi Metode Uji 2
04 KIA19104 Statistika 2 2
05 KIA19105 Kimia Dasar 2 2
06 KIA19106 Pengelolaan Bahan Kimia 2 1
07 KIA19107 Dasar-dasar sampling 2 1
08 KIA19108 Keselamatan dan Kesehatan kerja 2 2
09 KIA19109 Kimia analisis kualitatif 2 2
10 KIA19110 Kimia anorganik unsur utama 2 2

Total 10 20 16

Semester 2
No 

Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 
SKS

SKS
Tatap Muka

01 KIA19201 Bahasa Indonesia 2 2
02 KIA19202 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
03 KIA19203 THK 2 2
04 KIA19204 Kimia Fisika 2 2
05 KIA19205 Bahasa Inggris 2
06 KIA19206 ICT Tools for Science # 3
07 KIA19207 Dasar Kerja Laboratorium 2
08 KIA19208 Praktik Kimia Analitik kualitatif 2

09 KIA19209 Kimia  anorganik  unsur  transisi  dan 
senyawa kompleks

2 2
Total 9 19 10

Semester 3



No 
Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 

SKS
SKS

Tatap Muka
01 KIA19301 Kimia organik 2 2
02 KIA19302 Analisis Elektrokimia 2 2
03 KIA19303 Mikrobiologi 2 2
04 KIA19304 Praktik Kimia Fisika 2
05 KIA19305 Kimia Analisis Kuanitatif 2 2
06 KIA19306 Praktik Kimia Analitik kuantitatif 2
07 KIA19307 Analisis Spektrometri 2 1
08 KIA19308 Praktik Kimia Anorganik 2
09 KIA19309 Analisis Kromatografi 2 2

Total 9 18 11

Semester 4
No 

Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 
SKS

SKS
Tatap Muka

01 KIA19401 Kimia Biomolekul 2 2
02 KIA19402 Bahasa Inggris untuk Kimia 2
03 KIA19403 Praktik Analisis Kromatografi 2
04 KIA19404 Praktik Analisis Spektrometri 2
05 KIA19405 Dasar-dasar AMDAL 2 1
06 KIA19406 Praktik Mikrobiologi 2
07 KIA19407 Praktik Analisis Elektrokimia 2
08 KIA19408 Jaminan Mutu Laboratorium 2 2
09 KIA19409 Analisis Pangan 2 2
10 KIA19410 Mata Kuliah Lintas Prodi 3 3

Total 10 21 10

Semester 5
No 

Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 
SKS

SKS
Tatap Muka

01 KIA19501 Praktik Analisis Pangan 2
02 KIA19502 Biokimia 2 2
03 KIA19503 Praktik Biokimia 2
04 KIA19504 Analisis Obat dan Kosmetik 2 2
05 KIA19505 Kimia bahan alam 2 2
06 KIA19506 Praktik Kimia Organik 2
07 KIA19507 Etika Profesi 2 2
08 KIA19508 Kimia Industri 2 2
09 KIA19509 Kimia kelautan 2 2



Total 9 18 12

Semester 6
No 

Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 
SKS

SKS
Tatap Muka

01 KIA19601 Manajemen supervisi 2 2

02 KIA19602
Bahasa  Inggris  untuk  persentasi  dan 
penulisan karya ilmiah 2

03 KIA19603 Analisis Bahan Konstruksi 2 1
04 KIA19604 Praktik laboratorium yang baik (GLP) 2
05 KIA19605 Praktik kimia kelautan 2
06 KIA19606 Kimia Lingkungan 2 2
07 KIA19607 Analisis air dan limbah 2 2
08 KIA19608 Praktik analisis Obat dan Kosmetik 2
09 KIA19609 Spektroskopi Organik 2 1

Total 9 18 8

Semester 7
No 

Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 
SKS

SKS
Tatap Muka

01 KIA19701 Bioteknologi 2 2
02 KIA19702 Kimia Forensik 2 2
03 KIA19703 Praktik Kimia Lingkungan 2

04 KIA19704
Analisis  Bahaya  dan  Pengendalian  Titik 
Kritis  (Hazard  Area  Critical  Control 
Point, HACCP)

4
Total 4 10 4

Semester 8
No 

Urut Kode MK Nama Matakuliah Bobot 
SKS

SKS
Tatap Muka

01 KIA19801 Magang 16
02 KIA19802 Proyek Akhir 4

Total 2 20 0



Summary

Banyak Mata Kuliah yang Ditawarkan 62
Total SKS yang Ditawarkan 144 OK
MPK 4 Iptek Pendukung 13
Inti Keilmuan 37 Penciri 8
Status Dokumen OK

SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

V
V

2

V
1
1

V
V

2 0 2 2 3

SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

V
V

V
2

3
2
2 V

V
7 0 2 2 3



SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

V
V
V

2 V
V

2 V
1 V

2 V
V

6 0 1 0 9

SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

V
2
2 V
2 V

1
2 V
2 V

V

10 0 1 0 6

SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

2 V
V

2 V
V
V

2 V

V



6 0 0 0 7

SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

2
1

2
2 V

V
V

2 V
1 V

8 0 2 0 5

SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

V
V

2

2 2
4 0 2 0 2

SKS Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V)
Praktikum Praktik Lapangan Simulasi MPK Inti Keilmuan

16 V
4 V
4 16 0 0 2



Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi? 
(isi tanda V)

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

20
20

V 20
V 20

20
V 20
V 20
V 20

20
20

5 0 0

Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi?

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

20
20

V 20
20

V 20
V V 40
V 20

20

20
3 1 1



Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi?

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

20
20
20
20
20
20
20

KIA19110, KIA19209 20
20

0 0 0

Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi?

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

20
V 20

KIA19309 20
KIA19307, KIA19301 20

V 20
KIA19303 20
KIA19302 20

V 20
20

V
2 2 0

Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi?

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

KIA19409 20
20
20
20
20
20

V 20
V 20

20



1 1 0

Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi?

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

V 20

V 20
V 20
V KIA19207, KIA19408 20

KIA19509 20
20
20

KIA19504 20
20

2 2 0

Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi?

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

KIA19502, KIA19301, 
KIA19401 20

20
V KIA19606 20

V KIA19604 20
0 2 0

Jenis Matakuliah (Pilih Salah Satu, isi tanda (V) Kode MK Prasyarat 
(pisahkan dengan koma)

Ditawarkan 
Lintas Prodi?

Kuota mhs 
per kelasIptek Pendukung Penciri

20
20

0 0 0



CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

S2-S8
S1
P1, P2
P1, P2
P1, P2
KU1-KU9
KU1-KU9
KU1-KU9
P1, P2
KU1-KU9

CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

S2-S10
S2-S10
S1-S10
P1-P2
KK1
KK1-KK2
KU1-KU9
KU1-KU10

P1-P2



CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

P1-P2
P1-P2
P1-P2
KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9
KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9
KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9

CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

P1-P2, KU1-KU9
KK1
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9

CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KK1-KK14
KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KU1-KU9



CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

KK1-KK14

KK1
P1-P2, KK1-KK14
KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KK1-KK14
P1-P2, KU1-KU9

CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KU1-KU9
P1-P2, KK1-KK14

P1-P2, KK1-KK14

CPL prodi yang menjadi muatan 
matakuliah (Tuliskan kode CPL)

KK1-KK14
KK1-KK14



catatan versi dokumen

versi tanggal keterangan pic
1 29 Mei 2019 Inisialisasi dokumen pasek, resika
2 29 Mei 2019 tambahan pilihan prodi D4, 

tambahan validasi V(kapital pada 
smstr 1, berlaku semua smstr)

resika


