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1 Landasan KurikulumKurikulum merupakan inti yang ada dalam pendidikan atau dapatdiistilahkan sebagai jantung pendidikan, karena didalamnya terdapat isimateri, metodelogi pembelajaran dan media  yang harus digunakan. Adabeberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum, jikalandasan-landasan ini digunakan sebaik-baiknya dalam pembentukan kurikulummaka akan terbentuklah kurikulum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhanmasyarakat yang selalu berkembang. Landasan yang mendasari pengembangankurikulum, yaitu:
1.1 Landasan FilosofisLandasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi ataurumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis,dan sistematis (filosofis) dalam merencanakan, melaksanakan, membina danmengembangkan kurikulum dalam bentuk program (tertulis), maupunkurikulum dalam bentuk pelaksanaan (operasional) di institusi pendidikan.Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan.Filsafat menelaah tiga pokok persoalan, yaitu hakikat benar-salah (logika),hakikat baik-buruk (etika), dan hakikat indah jelek (estetika). Olehkarenanya ketiga pandangan tersebut sangat dibutuhkan dalam pendidikan,terutama dalam mengembangkan kurikulum khususnya untuk menentukanarah dan tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, dan sistem evaluasiuntuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan. Filsafat yang sangat besarpengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya, dan pendidikandi Indonesia pada khususnya, yaitu: Filsafat Idealisme, Realisme, dan FilsafatFragmatisme.Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme bahwa tujuan pendidikan harusdikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakatinsani dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya.Sedangkan filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalahbersifat materi, olehnya tujuan pendidikan hendaknya dirumuskan terutamadiarahkan untuk melakukan penyesuaian dalam hidup dan melaksanakantanggung jawab sosial. Oleh karena itu jika kurikulum didasarkan padafilsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif meliputipengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nila. Disini isikurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karenamemiliki kecenderuangan berorientasi pada mata pelajaran (subjectcentered). Sementara itu filsafat fragmatisme memandang bahwa nilai baikdan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup, olehkarena itu tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, sebab pendidikanadalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsungsecara terus menerus. Tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upayamemperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah barudalam kehidupan individu maupun sosial. Implikasi terhadap
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pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum ialah harus memuatpengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dankebutuhan.
1.2 Landasan SosiologisLandasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal darisosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pesertadidik berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik informal, formal,maupun nonformal dalam lingkungan masyarakat, diarahkan agar mamputerjun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kehidupanmasyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadilandasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan, sehingga tujuan, isi,maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristikkekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. Sosiologi dalampembahasannya mencakup secara garis besar berupa perkembanganmasyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat yang ada diIndonesia ini. Karena beraneka ragamnya budaya masyarakat yang ada dinegeri ini, sehingga kurikulum dalam perumusannya juga harusmenyesuaikan pada budaya masyarakat yang akan menjadi objek pendidikandan penerima dari hasil pendidikan tersebut.
1.3 Landasan PsikologisDalam proses pendidikan terjadi interaksi antar-individu, sehingga kondisipsikologis orang yang terlibat di dalamnya sangat mempengaruhi perilaku yangmuncul dalam interaksi dengan lingkungan. Perilaku-perilakunya merupakanmanifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidaktampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengembangan kurikulumharus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajiantentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana pesertadidik belajar. Atas dasar itu terdapat dua cabang psikologi yang sangat pentingdiperhatikan dan besar kaitannya  dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologiperkembangan dan psikologi belajar.Dikenal ada tiga teori atau pendekatan tentang perkembangan individu, yaitupendekatan pentahapan (stage approach), pendekatan diferensial (differential
approach), dan pendekatan ipsatif (ipsative approach). Menurut pendekatanpentahapan, perkembangan individu berjalan melalui tahap – tahap perkembangan.Setiap tahap perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang berbedadengan tahap yang lainnya. Pendekatan diferensial melihat bahwa individumemiliki persamaan dan perbedaan. Atas dasar perbedaan dan persamaan tersebutindividu dikategorikan dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Sepertipengelompokan atas dasar jenis kelamin, ras, agama, status sosial-ekonomi dan lainsebagainya. Kedua pendekatan itu berusaha untuk menarik atau membuatgeneralisasi yang berlaku untuk semua individu. Dalam kenyataannya seringkaliditemukan adanya sifat-sifat individual, yang hanya dimiliki oleh seorang individudan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Pendekatan yang berusaha melihatkarakteristik individu-individu inilah yang dikelompokan sebagai pendekatanisaptif. Psikologi belajar merupakan studi tentang bagaimana individu belajar, yang
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secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadimelalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku baik yang berbentuk kognitif,afektif maupun  psikomotorik terjadi karena proses pengalaman yang selanjutnyadapat dikatakan sebagai perilaku belajar. Perubahan-perubahan perilaku yangterjadi karena instink atau karena kematangan serta pengaruh hal-hal yang bersifatkimiawi tidak termasuk belajar. Intinya adalah, bahwa psikologi sangat membantupara pendidik dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran khususnya untukpengembangan kurikulum.
1.4 Landasan HistorisKurikulum selalu perlu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan danperkembangan zaman, maka perkembangan kurikulum pada suatu saat tertentudiadakan untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan pada waktu tertentu.Kurikulum yang dikembangkan pada saat ini, perlu mempertimbangkan apa yangtelah dilakukan dan apa yang telah kita capai melalui kurikulum sebelumnya. Begitupula selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan kurikulum yang yang ada sekarangwaktu mengembangkan kurikulum di masa depan, karena apa yang telah kitalakukan sekarang akan berpengaruh terhadap kurikulum yang akan dikembangkandi masa depan.Dewasa ini pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu agar kurikulum dapatbertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuandan teknologi yang kuat pula.Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatifsederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat.Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuandan hasil pemikiran para filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, JohnDewey, Archimides, dan lain-lain. Berbagai penemuan teori-teori baru terusberlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakinberkembang. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal-balikdengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macamalat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalampendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untukmengaplikasikannya.
1.5 Landasan HukumKurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusanmenteri Pendidikan Nasional RI. Sebagai pengejawantahan dari kebijakanpendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkanpada konstitusi/UUD. Dengan demikian landasan yuridis pengembangan kurikulumadalah:1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, TentangKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat ProfesiPendidikan Tinggi;7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi;8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapiselanjutnya  dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaluiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73Tahun 2013 mengatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional IndonesiaBidang Pendidikan Tinggi, yaitu:- Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaranminimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai denganjenjang.- Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, danmengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidangpendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentangpenyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b.- Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutuinternal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran programstudi. Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggimempunyai fungsi dan tugas: (Pasal 10 Ayat 4)
2 Evaluasi Kurikulum & Tracer Study
Peninjauan kurikulum secara rutin telah dilakukan setiap 4 (empat) atau 5 (lima)
tahun sekali atau dalam satu siklus kelulusan, serta berdasarkan kebutuhan dan
perkembangan pembangunan. Mekanisme peninjauan kurikulum diawali dengan
staf PS Teknologi Pangan melakukan analisis perkembangan keilmuan dan
kebutuhan pasar melaui tracer study serta melakukan update terkait dengan
ketentuan perubahan atau pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh
Universitas Halu Oleo ataupun melalui peraturan pemerintah. Setelah
menganalisa profil lulusan PS Teknologi Pangan, selanjutnya merumuskan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Lulusan diupayakan memiliki kemampuan
sesuai CPL tersebut.
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2.1 Evaluasi Kurikulum
(Menjelaskan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang ada.)

Evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pasar akan
pengguna lulusan. Berdasarkan tracer study yang dilakukan tahun 2017,
memunjukkan bahwa alumni PS Teknologi Pangan masih memiliki keterbatasan
pengetahuan dan penggunanaan terhadap sistem informasi yang saat ini
berkembang, khususnya di bidang aplikasi sistem iniformasi Teknologi  Pangan.
Karenanya, dalam restrukturisasi kurikulum 2018 ini, dimasukkan salah satu
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yaitu mampu mengaplikasikan sistem
informasi Teknologi  Pangan, yang juga bertujuan untuk menjawab tantangan
revolusi industri 4.0 yang berkembang di abad sekarang ini.

2.2 Tracer Study
(Menjelaskan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang ada.)

Metode pelacakan (tracer study) yang digunakan pada pihak pengguna alumni
untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja lulusan, menggunakan metode kuesioner
dan wawancara kepada pihak pengguna alumni. Hasil studi pelacakan yang
dilakukan pada tahun 2017 dilakukan tindak lanjut oleh Program Studi berupa:
Meningkatkan muatan kemampuan lulusan dalam menggunakan aplikasi sistem
Teknologi  Pangan dalam restrukturisasi kurikulum 2018; Memasukkan Mata
Kuliah Bahasa Inggris untuk keahlian Teknologi  Pangan; melakukan kursus dan
pelatihan TOEFL bagi mahasiswa Teknologi Pangan; Memotivasi dosen dalam
pemberian tugas-tugas mandiri kepada mahasiswa, dan juga pelibatan mahasiswa
dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, guna memperoleh
ilmu pengetahuan yang berkembang di masyarakat, serta memotivasi mahasiswa
untuk membentuk tim-tim dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM).

3 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
(CPL)(Menjelaskan tentang PROFIL lulusan, merumuskan CPL sesuai profil lulusan, CPLterdiri dari aspek: Sikap, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan Pengetahuanyang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan Diskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.)Lulusan PS Teknologi Pangan adalah lulusan yang mampu merencanakan,merancang dan mengolah pengembangan produk-produk hasil pangan secaramandiri, mampu menganalisis dan mengevaluasi kualitas produk-produk hasilpangan, yang memiliki jiwa wirausaha serta mampu mengaplikasikan teknologi
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sistem informasi produk-produk pengolahan pangan, bagi pengembangan industripengolahan pangan yang berkelanjutan.Profil lulusan PS Teknologi Pangan diharapkan dapat mengambil peran sebagaipelaku di bidang pangan, manajer (planer, designer, organizer, evaluator),pengusaha (entrepreneur, initiator, adaptor, cooperator), peneliti dan innovatorteknologi pengolahan Pangan dan komunikator (fasilitator, motivator danmediator).
3.1 Profil Lulusan(Menjelaskan cara memperoleh profil lulusan, Profil Lulusan dan deskripsinya)
Tabel-1: Profil Lulusan dan deskripsinya

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan1 Pelaku di bidangIndustri pangan Kemampuan yang dimiliki :1. Menguasai ilmu dan teknologi pengolahanpangan serta pemanfaatannya secara efektif,efisien dan berkelanjutan.2. Menguasai ilmu fisika, kimia, biokimia pangan,mikrobiologi pangan, , Bioteknologi  Pangan,serta prinsip-prinsip pengolahan danpengawetan pangan yang berpengaruhterhadap kegiatan pengolahan pangan.2 Manajer(planner, designer,
organizer, evaluator) Mempunyai kemampuan manajerial dan

leadership serta mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berbasis teknologi sisteminformasi dalam kegiatan teknologi pengolahanPangan3 Pengusaha(entrepreneur, initiator,
adaptor, cooperator) Berjiwa kreatif, inovatif, dan responsive dalammerencanakan, merancang, mengolah,menganalisis dan mengevaluasi teknologiproduksi olahan hasil pangan secara tepat sesuaikaidah pengelolaan Pangan.4 Peneliti danPengembanganTeknologi  Pangan Merancang, melaksanakan, menganalisis,menginterpretasi dan menulis dalam kegiatanpenelitian dan pengabdian pada masyarakatkhususnya dalam bidang teknologi pengolahanpangan.5 Komunikator(fasilitator, motivator
dan mediator) Kemampuan sebagai fasilitator, motivator danmediator secara sistematik dan efektif.
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3.2 Perumusan CPLSetelah menganalisa profil lulusan, selanjutnya PS Teknologi Panganmerumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Lulusan diupayakanmemiliki kemampuan sesuai CPL tersebut.
Tabel-2: Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan
No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)P1
P2P3P4P5

Pelaku diBidangIndustriPanganManajerPengusahaPenelitiKomunikator

SikapS1
S2

S3

S4
S5S6
S7

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa danmenjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalammenjalankan tugas berdasarkan agama, moral,dan etika;2) Berkontribusi dalam peningkatan mutukehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan cinta tanah air, memilikinasionalisme serta rasa tanggungjawab padanegara dan bangsa berdasarkan pancasila danUUD 1945;3) Menghargai keanekaragaman budaya,pandangan, agama, kepercayaan, pendapat atautemuan orisinal orang lain, yang  mampubekerja sama dan memiliki kepekaan sosialserta kepedulian terhadap masyarakat danlingkungan;4) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara sertamenunjukkan perilaku yang sesuai dengan kodeetik Indonesia.5) Menginternalisasi nilai, norma, dan etikaakademik;6) Menunjukkan sikap bertanggungjawab ataspekerjaan di bidang keahliannya secaramandiri; serta memiliki sikap disiplin,komitmen tinggi, jujur, memiliki jiwakepemimpinan, dan mampu berinovasi;7) Menginternalisasi semangat kemandirian,kejuangan, kewirausahaan dan memilikiketerampilan personal, mampu bekerja secaraekonomis dan efisien.
Keterampilan UmumKU1

KU2

1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,sistematis, dan inovatif dalam kontekspengembangan atau implementasi ilmupengetahuan dan teknologi yangmemperhatikan dan menerapkan nilaihumaniora yang sesuai dengan bidangkeahlian.2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri,
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)KU3

KU4
KU5
KU6
KU7

KU8
KU9

bermutu, dan terukur.3) Mampu mengkaji implikasi pengembanganatau implementasi ilmu pengetahuanteknologi yang memperhatikan danmenerapkan nilai humaniora sesuai dengankeahliannya berdasarkan kaidah, tata caradan etika ilmiah dalam rangkamenghasilkan solusi, gagasan, desain ataukritik.4) Menyusun deskripsi saintifik hasilkajiannya dalam bentuk skripsi, laporantugas hasil dan mengunggahnya ke lamanperguruan tinggi.5) Mampu mengambil keputusan secara tepatdalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasilanalisis informasi dan data.6) Mampu memelihara dan mengembangkanjaringan kerja dengan pembimbing, kolega,sejawat baik di dalam maupun di luarlembaganya.7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaianhasil kerja kelompok dan melakukansupervisi serta evaluasi terhadappenyelesaian pekerjaan yang ditugaskankepada pekerja yang berada di bawahtanggungjawabnya.8) Mampu melakukan proses evaluasi diriterhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampumengelola pembelajaran secara mandiri.9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan,mengamankan, dan menemukan kembalidata untuk menjamin kesahihan danmencegah plagiasi.
Keterampilan KhususKK1
KK2
KK3

1) Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan berbagai teknik analisis kimiadasar dan terapan pada bahan pangan/hasilpertanian.2) Mampu memilih teknik analisispangan/hasil pertanian yang sesuai dengankarakteristik bahan dan kebutuhan.3) Mampu mengidentifikasi mikroba patogendan penyebab kerusakan pangan/hasil
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)KK4
KK5
KK6
KK7
KK8
KK9
KK10
KK11
KK12
KK13
KK14
KK15

pertanian serta kondisi pertumbuhannya.4) Mampu mengidentifikasi kondisi untukmenginaktivasi dan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.5) Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan teknik analisis mikrobiologidalam bahan pangan/hasil pertanian.6) Mampu mengidentifikasi unit operasi danperalatan proses yang sesuai dalam prosespengolahan pangan/hasil pertanian.7) Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasilpertanian.8) Mampu menguasai prinsip dasar evaluasisensori/penilaian inderawi bahan pangan/hasil pertanian.9) Mampu memilih teknik pengemasan danpenyimpanan pangan/hasil pertaniandalam memperpanjang umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.10) Mampu menerapkan prinsip statistika dankomputer di bidang pangan/hasilpertanian.11) Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkanprinsip-prinsip ilmu pangan/hasilpertanian.12) Mampu menerapkan sistem penjaminanmutu dalam rantai proses pengolahanpangan/hasil pertanian.13) Mampu menerapkan prinsip pembersihandan sanitasi dalam pengolahanpangan/hasil pertanian.14) Mampu menerapkan peraturan danmanajemen keamanan pangan.15) Mampu memahami isu mutakhir dalambidang pangan/hasil pertanian.
Pengetahuan
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)PP1
PP2
PP3
PP4PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
PP11
PP12
PP13
PP14PP15

1) Mampu menjelaskan kejadian kimia utamayang mendasari sifat dan reaksi berbagaikomponen pangan/hasil pertanian.2) Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian.3) Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.4) Mampu menjelaskan prinsip teknik danmetode analisis pangan/hasil pertanian.5) Mampu menjelaskan faktor-faktorlingkungan yang mempengaruhipertumbuhan mikroba.6) Mampu menjelaskan prinsip-prinsippengawetan dan pengolahan pangan/hasilpertanian dengan proses fermentasi.7) Mampu menjelaskan teknik analisismikrobiologi dalam bahan pangan/hasilpertanian.8) Mampu menjelaskan karakteristik bahanbaku, ingredien dan bahan tambahanpangan dan pengaruhnya terhadapkarakteristik produk pangan/hasilpertanian yang dihasilkan.9) Mampu menjelaskan mekanisme kerusakanbahan Pangan/hasil pertanian danmengidentifikasi cara pengendaliannya.10) Mampu menjelaskan kesetimbangan massadan energi dalam proses pengolahanpangan/ hasil pertanian.11) Mampu menjelaskan prinsip prosestransfer panas dan massa dalam prosespengolahan pangan/hasil pertanian.12) Mampu menjelaskan prinsip unit operasidan unit proses di industri pangan/hasilpertanian.13) Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameterproses terhadap mutu, keamanan dan umursimpan produk pangan/hasil pertanian.14) Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas.15) Mampu menjelaskan proses biokimia,
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

PP16PP17
PP18PP19
PP20PP21PP22PP23PP24
PP25PP26
PP27

konsep dasar ilmu gizi serta hubunganantara konsumsi pangan dengan status gizidan kesehatan.16) Mampu menjelaskan proses pencernaandan metabolisme zat gizi.17) Mampu menjelaskan perbedaan zat gizi danpangan fungsional dalam hubungannyadengan kesehatan dan kebugaran.18) Mampu menjelaskan perubahan zat giziselama pengolahan dan penyimpanan.19) Mampu menjelaskan teknik laboratoriumyang umum diaplikasikan dalam biokimiadan evaluasi nilai biologis pangan.20) Mampu mengetahui prosedur analisis gizipangan21) Mampu engetahui tahapan dan metodepenyuluhan dan promosi gizi pangan22) Mampu mengetahui tahapan perencanaan gizi23) Mampu mengetahui tahapan program gizi24) Mampu mengetahui tahapan pengembangan
produk pangan berdasarkan aspek teknis dan
pasar25) Mampu mengetahui fungsi-fungsi
manajement yang diaplikasikan pada industri
pangan26) Mampu mengetahui metode dan teknik untuk
mncapai system produksi pangan yang
produktif dan efisien27) Mampu mengetahui pemodelan system
industry pangan dan metode rekayasa model
dan system informasi

4 Penentuan Bahan Kajian

4.1 GambaranBody of Knowledge (BoK)(Tuliskan/gambarkan cabang/bidang ilmu yang dikembangkan di program Studisebagai dasar penentuan bahan kajian)CPL-Sarjana
No CPL Bahan KajianS1 Bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa dan menjunjung tingginilai kemanusiaan dalammenjalankan tugas berdasarkanagama, moral, dan etika

Agama, Pancasila, Pendidikan karakter
S2 Berkontribusi dalam peningkatan Pancasila, Kewarganegaraan
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mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara, dan cintatanah air, memiliki nasionalismeserta rasa tanggung jawab padaNegara dan bangsa berdasarkanpancasila dan UUD 1945S3 Menghargai keanekaragamanbudaya, pandangan, agama,kepercayaan, pendapat atautemuan orisinal orang lain, yangmampu bekerjasama dan memilikikepekaan sosial serta kepedulianterhadap masyarakat danlingkungan

Pancasila, Pendidikan Karakter,Kewarganegaraan

S4 Taat hukum dan disiplin dalamkehidupan bermasyarakat danbernegara serta menunjukkanperilaku yang sesuai dengan kodeetik Indonesia
Pancasila, Pendidikan Karakter,Kewarganegaraan

S5 Menginternalisasi nilai, norma,dan etika akademik Pendidikan KarakterS6 Menunjukkan sikapbertanggungjawab atas pekerjaandi bidang keahliannya secaramandiri serta memiliki sikapdisiplin, komitmen tinggi, jujur,memiliki jiwa kepemimpinan danmampu berinovasi.

Kewirausahaan, Pendidikan Karakter

S7 Menginternalisasi semangatkemandirian, kejuangan,kewirausahaan dan memilikiketerampilan personal, mampubekerja secara ekonomis danefisien.
Kewirausahaan, Pendidikan Karakter,

CPL-Prodi Sarjana
No CPL Bahan KajianKU1 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 keahlian.

Metode Ilmiah
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KU2 Mampu menunjukkan kinerja
mandiri, bermutu, dan terukur.

Pengantar Teknologi Pangan,
Biokimia Pangan, Analisis PanganKU3 Mampu mengkaji implikasi

pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan
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

Teknologi Informasi, Metode Ilmiah,

KU4 Menyusun deskripsi saintifik
hasil dalam bentuk skripsi,
laporan tugas hasil dan
mengunggahnya ke laman
perguruan tinggi.

Rancangan Percobaan, Skripsi
KU5 Mampu mengambil keputusan

secara tepat dalam konteks
penyelesaian
masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis
informasi dan data

Teknologi Informasi

KU6 Mampu memelihara dan
mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di
luar lembaganya.

Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris dan Bahasa Asing
Lainnya

KU7 Mampu bertanggungjawab atas
pencapaian hasil kerja kelompok
dan melakukan supervisi serta
evaluasi terhadap penyelesaian
pekerjaan yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada di
bawah tanggungjawabnya.

Kewirausahaan

KU8 Mampu melakukan proses
evaluasi diri terhadap kelompok
kerja yang berada dibawah
tanggung jawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran secara
mandiri

KKN

KU9 Mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan, dan

Metode Ilmiah, Skripsi
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menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi

CPL-Program Sarjana Teknologi  Pangan
No CPL Keterampilan Khusus Bahan KajianKK1 Mampu memilikiketerampilan dalammelakukan berbagai teknikanalisis kimia dasar danterapan pada bahanpangan/hasil pertanian.

Analisis Pangan, Prinsip Teknik Pangan

KK2 Mampu memilih teknikanalisis pangan/hasilpertanian yang sesuai dengankarakteristik bahan dankebutuhan.
Analisis Pangan, Prinsip teknik Pangan

No CPL Keterampilan Khusus Bahan KajianKK3 Mampu mengidentifikasimikroba patogen danpenyebab kerusakanpangan/hasil pertanian sertakondisi pertumbuhannya.
Mikrobiokogi Pangan, TeknologiPengolahan dan Pengawetan Pangan,Keamanan dan Sanitasi IndustriPangan.

KK4 Mampu mengidentifikasikondisi untuk menginaktivasidan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.
Mikrobiokogi Pangan, TeknologiPengolahan dan Pengawetan Pangan,Keamanan dan Sanitasi Industri Pangan

KK5 Mampu memilikiketerampilan dalammelakukan teknik analisismikrobiologi dalam bahanpangan/hasil pertanian.
Mikrobiokogi Pangan, TeknologiPengolahan dan Pengawetan Pangan,Keamanan dan Sanitasi Industri Pangan

KK6 Mampu mengidentifikasi unitoperasi dan peralatan prosesyang sesuai dalam prosespengolahan pangan/hasilpertanian.
Satuan Operasi Industri Pangan,Teknologi Pengolahan dan Pengwetan.

KK7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasilpertanian dalam praktek dankondisi nyata di industripangan/hasil pertanian.
Fisiologi pasca panen, TeknologiPengolahan dan Pengawetan Pangan,Teknologi Pengemasan danPenyimpanan, Manajemen Produksi
dan Pemasaran.

KK8 Mampu menguasai prinsipdasar evaluasisensori/penilaian inderawi Uji Inderawi/Sensorik
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bahan pangan/ hasilpertanian.KK9 Mampu memilih teknikpengemasan danpenyimpanan pangan/hasilpertanian dalammemperpanjang umur simpanproduk pangan/hasilpertanian.

Teknologi Pengemasan danPenyimpanan, Teknologi Pengolahandan Pengawetan Pangan
KK10 Mampu menerapkan prinsipstatistika dan komputer dibidang pangan/hasilpertanian.

Statistika, Teknologi Informasi
KK11 Mampu mengembangkanproduk pangan/hasilpertanian berdasarkanprinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian.

Prinsip Teknik Pangan, TeknologiPengolahan dan Pengawetan Pangan,
Aplikasi Bioteknologi Pangan

KK12 Mampu menerapkan sistempenjaminan mutu dalamrantai proses pengolahanpangan/hasil pertanian.
Keamanan dan Sanitasi Industri
Pangan, Teknologi Pengolahan dan
Pengawetan Pangan, Pengawasan
Mutu, Sertifikasi dan HACCP Industri
PanganKK13 Mampu menerapkan prinsippembersihan dan sanitasidalam pengolahanpangan/hasil pertanian.
Keamanan dan Sanitasi Industri
Pangan, Pengawasan Mutu, Sertifikasi
dan HACCP Industri Pangan,
Teknologi Pengolahan dan
Pengawetan Pangan,KK14 Mampu menerapkanperaturan dan manajemenkeamanan pangan. Keamanan dan Sanitasi Industri
Pangan, Pengawasan Mutu, Sertifikasi
dan HACCP Industri Pangan, Dasar-
dasar Penyuluhan dan Komunikasi
Pertanian, Manajemen Industri
CateringKK15 Mampu memahami isumutakhir dalam bidangpangan/hasil pertanian. Aplikasi Bioteknologi Industri Pangan,Teknologi Nano Industri PanganKK16 Mampu menganalisiskandungan gizi dan kualitasmakanan Analisis  dan perencanaan GiziPanganKK17 Mampu melakukan promosigizi untuk memperbaikiperilaku agar dapatmeningkatkan status gizi dankesehatan
Penyuluhan Gizi pangan

KK18 Mampu menghasilkan produk Analisis  dan perencanaan Gizi
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makanan baru berkualitassebagai alternatif untukmeningkatkan kebugaran danproduktivitas, pencegahanpenyakit, dan memecahkanmasalah gizi dan kesehatan
Pangan

KK19 Mampu mengelola(merencanakan,mengimplementasikan,memonitor, danmengevaluasi) diet/jasamakanan untuk memenuhikebutuhan makanan yangaman, bergizi, dan ekonomis,berdasarkan kesukaan dankebutuhan gizi individu,kelompok, dan masyarakat.

Analisis  dan perencanaan GiziPangan

KK20 Mampu menyusun programperbaikan pangan dan gizimelalui manajemensumberdaya, lingkungan,teknologi informasi-komunikasi secaraprofesional.

Analisis  dan perencanaan GiziPanganPenyuluhan Gizi pangan

KK21 Mampu merancang systemproduksi pangan yangproduktif dan efisien Rekayasa perancangan produk dansystem produksi.KK22 Mampu merangcang produkpangan denganmemperhatikan aspek teknisdan pasar
Rekayasa perancangan produk dansystem produksi

KK23 Mampu merancang model dansistem informasi industrypangan Rekayasa Pemodelan dan SisteminformasiKK24 Memiliki kemampuanmanajerial dalamagroindustry Manajemen Agroindustri
KK25 Memiliki kemampuanpengolahan hasil ternak Teknologi Hasil ternak

CPL-Program Sarjana Teknologi  Pangan
No CPL Pengetahuan Bahan KajianPP1 Mampu menjelaskan kejadian Kimia Dasar, Kimia Pangan, Kimia Fisik
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kimia utama yang mendasarisifat dan reaksi berbagaikomponen pangan/hasilpertanian.
Pangan,

PP2 Mampu menjelaskan carapengendalian reaksi-reaksikimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian.
Kimia Dasar, Kimia Pangan, Kimia FisikPangan,

PP3 Mampu menjelaskan kaitanreaksi kimia denganmekanisme kerusakan danumur simpan bahanpangan/hasil pertanian.
Kimia Dasar, Kimia Pangan, Kimia FisikPangan, Teknologi Pengolahan danPengawetan Pangan

PP4 Mampu menjelaskan prisipteknik dan metode analisispangan/hasil pertanian. Analisis Pangan, Prinsip Teknik Pangan,
PP5 Mampu menjelaskan faktor-faktor lingkungan yangmempengaruhi pertumbuhanmikroba.

Mikrobiologi dasar, MikrobiologiPangan, Teknologi Pengolahan danPengawetan Pangan
PP6 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengawetan danpengolahan pangan/hasilpertanian dengan prosesfermentasi.

Pengantar Teknologi Pangan, TeknologiPengolahan dan Pengawetan Pangan
PP7 Mampu menjelaskan teknikanalisis mikrobiologi dalambahan pangan/hasil pertanian. Analisis Pangan, Mikrobiologi Dasar,Mikrobiologi PanganPP8 Mampu menjelaskankarakteristik bahan baku,ingredien dan bahan tambahanpangan dan pengaruhnyaterhadap karakteristik produkpangan/hasil pertanian yangdihasilkan.

Penegtahuan Bahan Pangan, BahanTambahan Pangan, Uji sensorik,

PP9 Mampu menjelaskanmekanisme kerusakan bahanPangan/hasil pertanian danmengidentifikasi carapengendaliannya.
Mikrobiologi Dasar, MikrobiologiPangan, Teknologi Pengolahan danPengawetan Pangan,

PP10 Mampu menjelaskankesetimbangan massa danenergi dalam prosespengolahan pangan/ hasilpertanian.
Prinsip Teknik Pangan, Satuan OperasiIndustri Pangan,
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PP11 Mampu menjelaskan prinsipproses transfer panas danmassa dalam prosespengolahan pangan/hasilpertanian.
Prinsip Teknik Pangan, Satuan OperasiIndustri Pangan,

PP12 Mampu menjelaskan prinsipunit operasi dan unit proses diindustri pangan/hasilpertanian.
Prinsip Teknik Pangan, Satuan OperasiIndustri Pangan,

PP13 Mampu menjelaskan prinsipdan teknik penanganan danpengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruhparameter proses terhadapmutu, keamanan dan umursimpan produk pangan/hasilpertanian.

Prinsip Teknik Pangan, TeknologiPengolahan dan pengawetan Pangan,
Pengawasan Mutu, Sertifikasi dan
HACCP Industri Pangan, Keamanan
dan Sanitasi Industri Pangan

PP14 Mampu menjelaskankarakteristik dan penggunaanbahan pengemas. Pengetahuan Bahan Pangan,Teknologi Pengemasan danPenyimpananPP15 Mampu menjelaskan prosesbiokimia, konsep dasar ilmugizi serta hubungan antarakonsumsi pangan denganstatus gizi dan kesehatan.
Biokimia Pangan Dasar, BiokimiaPangan Lanjut, Evaluasi Gizi PadaPengolahan Pangan, Gizi danKesehatan Masyarakat, MetabolismeZat Gizi Makro, Penyuluhan danKonsultasi Gizi Pangan, Gizi Daurdalam Kehidupan, Topik Khusus GiziPangan, Penilaian status Gizi, DasarGizi Olahraga, Perencanaan Pangandan gizi,PP16 Mampu menjelaskan prosespencernaan dan metabolismezat gizi. Metabolisme Zat Gizi Mikro, Metode
Riset Gizi, Gizi Kuliner, Manajemen
Gizi dalam Bencana, Isu dan
Kontroversi Bidang Gizi, Perencanaan
Program Gizi, Ekonomi Pangan dan
Gizi, Bioetika dan Kesehatan
MasyarakatPP17 Mampu menjelaskanperbedaan zat gizi dan panganfungsional dalamhubungannya dengankesehatan dan kebugaran.
Pangan Fungsional, Metabolisme Zat
Gizi Mikro, Metabolisme Zat Gizi
Makro,

PP18 Mampu menjelaskanperubahan zat gizi selamapengolahan dan penyimpanan. Pangan Fungsional, Metabolisme Zat
Gizi Mikro, Metabolisme Zat Gizi
Makro, Evaluasi Gizi Pada Pengolahan
Pangan,
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PP19 Mampu menjelaskan tekniklaboratorium yang umumdiaplikasikan dalam biokimiadan evaluasi nilai biologispangan.
Analisis Pangan, biokimia pangan dasar,Biokimia  pangan Lanjut, Evaluasi Gizi
Pada Pengolahan Pangan,

PP20 Mampu mengetahui proseduranalisis gizi pangan Analisis  dan perencanaan Gizi PanganPP21 Mampu mengetahui tahapan danmetode penyuluhan dan promosigizi pangan Penyuluhan Gizi pangan
PP22 Mampu mengetahui tahapanperencanaan gizi Analisis  dan perencanaan Gizi PanganPP23 Mampu mengetahui tahapanprogram gizi Analisis  dan perencanaan Gizi PanganPP24 Mampu engetahui tahapan

pengembangan produk pangan
berdasarkan aspek teknis dan
pasar

Rekayasa perancangan produk dan
system produksi

PP25 Mampu Mengetahui fungsi-
fungsi manajement yang
diaplikasikan pada industri
pangan

Manajemen Agroindustri

PP26 Mengetahui metode dan teknik
untuk mncapai system produksi
pangan yang produktif dan
efisien

Rekayasa perancangan produk dan
system produksi

PP27 Mengetahui pemodelan system
industry pangan dan metode
rekayasa model dan system
informasi

Rekayasa Pemodelan dan Sistem
informasi industry pangan

PP28 Mampu menjelaskan rekayasa
produksi olahan hasil ternak dan
manajemen industrinya

Teknologi Hasil Ternak
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4.2 Penentuan Bahan Kajian

Tabel-3: Bahan Kajian (BK)Kode Bahan Kajian (BK) Deskripsi Bahan KajianBK1 Kimia dan AnalisisPangan Membahas: kejadian kimia utama yang
mendasari sifat dan reaksi berbagai komponen
pangan/hasil pertanian. cara pengendalian
reaksireaksi kimia yang terjadi di dalam bahan
pangan/hasil pertanian. reaksi kimia dengan
mekanisme kerusakan dan umur simpan bahan
pangan/hasil pertanian.  prinsip teknik dan
metode analisis pangan/hasil pertanian.
berbagai teknik analisis kimia dasar dan
terapan pada bahan pangan/hasil pertanianBK2 Mikrobiologi dankeamanan Pangan
Mengidentifikasi mikroba patogen dan
penyebab kerusakan pangan/hasil pertanian
serta kondisi pertumbuhannya. Menjelaskan
faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi
pertumbuhan mikroba. Mengidentifikasi
kondisi untuk menginaktivasi dan membunuh
mikroba pembusuk dan patogen. Menjelaskan
prinsip-prinsip pengawetan dan pengolahan
pangan/hasil pertanian dengan proses
fermentasi. Menjelaskan dan memiliki
keterampilan dalam melakukan teknik analisis
mikrobiologi dalam bahan pangan/hasil
pertanian
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BK3 Rekayasa danproses pengolahanpangan Menjelaskan karakteristik bahan baku,
ingredien dan bahan tambahan pangan dan
pengaruhnya terhadap karakteristik produk
pangan/hasil pertanian yang dihasilkan.
Menjelaskan mekanisme kerusakan bahan
Pangan/hasil pertanian dan mengidentifikasi
cara pengendaliannya. Menjelaskan
kesetimbangan massa dan energi dalam proses
pengolahan pangan/ hasil pertanian.
Menjelaskan prinsip proses transfer panas dan
massa dalam proses pengolahan pangan/hasil
pertanian. Menjelaskan prinsip unit operasi
dan unit proses di industri pangan/hasil
pertanian.  Mengidentifikasi unit operasi dan
peralatan proses yang sesuai dalam proses
pengolahan pangan/hasil pertanian.
Menjelaskan prinsip dan teknik penanganan
dan pengolahan pangan/hasil pertanian, serta
pengaruh parameter proses terhadap mutu,
keamanan dan umur simpan produk
pangan/hasil pertanian.  Menjelaskan
karakteristik dan penggunaan bahan
pengemas. Menjelaskan persyaratan air untuk
pengolahan pangan/hasil perrtanian dan cara
pengelolaan limbah dari pengolahan
pangan/hasil pertanianBK4 Biokimia pangan,gizi dan kesehatan
Menjelaskan proses biokimia, konsep dasar
ilmu gizi serta hubungan antara konsumsi
pangan dengan status gizi dan kesehatan.
Menjelaskan proses pencernaan dan
metabolisme zat gizi. Menjelaskan perbedaan
zat gizi dan pangan fungsional dalam
hubungannya dengan kesehatan dan kebugaran
Menjelaskan perubahan zat gizi selama
pengolahan dan penyimpanan. Menjelaskan
teknik laboratorium yang umum diaplikasikan
dalam biokimia dan evaluasi nilai biologis
pangan.
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BK5 Ilmu Panganterapan
Menerapkan dan menginkorporasikan prinsip-
prinsip ilmu pangan/hasil pertanian dalam
praktek dan kondisi nyata di industri
pangan/hasil pertanian. Menguasai prinsip
dasar evaluasi sensori/penilaian inderawi
bahan pangan/ hasil pertanian. Memilih teknik
pengemasan dan penyimpanan pangan/hasil
pertanian dalam memperpanjang umur simpan
produk pangan/hasil pertanian. Menerapkan
prinsip statistika dan komputer di bidang
pangan/hasil pertanian. Mengembangkan
produk pangan/hasil pertanian berdasarkan
prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.
Menerapkan sistem penjaminan mutu dalam
rantai proses pengolahan pangan/hasil
pertanian. Menerapkan prinsip pembersihan
dan sanitasi dalam pengolahan pangan/hasil
pertanian. Menerapkan peraturan dan
manajemen keamanan pangan.  Memahami isu
mutakhir dalam bidang pangan/hasil pertanianBK6 Manajemen

Agroindustri
Bahan kajian manajemen agroindustri
membahas tentang penerapan fungsi-fungsi
manajemen dalam indusrti pertanian/
agroindustri, dari tahap perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan
dan control yang dilakukan pada  pengelolaan
sumber daya dalam indsutri pangan
mnyangkut,material, metode, manusia, modal
dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi/
industry.BK7 Rekayasa

perancangan
produk dan system
produksi

Bahan kajian ini membahas aspek perancangan
dan pengembangan produk berdasarkan aspek
tvknis dan pasar, perancangan system produksi
mulai dari  penanganan bahan, rekayasa
proses, perancangan fasilitas produksi,
pengelolaan limbah, yang efektif dan efisien
dalam rangka mencapai tujuan industriBK 8 Rekayasa

Pemodelan dan
Sistem informasi
industry pangan

Bahan kajian ini membahas tentang
pemanfaatan  pemodelan dan system informasi
dalam mendukung industry pangan yang maju,
dalam bahan kajian ini juga membahas
otomasi dalam industry panganBK 9 Analisis  danperencanaan GiziPangan Bahan kajian Analisis  dan perencanaan GiziPangan membahas analisis kandungan gizi dankualitas makanan, tahapan perencanaan gizi,dan tahapan program gizi
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BK 10 Penyuluhan Gizipangan Bahan kajian ini membahas promosi danpenyuluhan gizi, pola makan sehat, bahanberbahay pada masyarakat/konsumen, danpromosi produk pangan bergiziBK 11 Pengolahan hasildan manajemenindustry  hasilternak
produksi hasil ternak daging, telur,  dan kulit,kualitas, nilai gizi dan inovasi produksi hasilternak serta aplikasi fungsi manajerial dalamindustry  hasil ternak.

5 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sksMata kuliah dibentuk berdasarkan Capaian Pembelajaran (CPL) yang dibebankanpada mata kuliah dan bahan kajian yang sesuai dengan CPL tsb. Pembentukannyadapat menggunakan pola matrik sebagai berikut:
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Tabel-5: Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran
No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran1 UHO61001 Pendidikan Agama 3 (3-0) SIKAP:S1Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa danmenjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalammenjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika;S2Berkontribusi dalam peningkatan mutukehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan cinta tanah air, memilikinasionalisme serta rasa tanggungjawab padanegara dan bangsa berdasarkan pancasila danUUD 1945;S3Menghargai keanekaragaman budaya,pandangan, agama, kepercayaan, pendapatatau temuan orisinal orang lain, yang  mampubekerja sama dan memiliki kepekaan sosialserta kepedulian terhadap masyarakat danlingkungan;

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4Biokimia pangan, gizi dankesehatanBK5Ilmu Pangan terapanBK6Manajemen AgroindustriBK7Rekayasa perancangan produk dan system
produksiBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasi
industry panganBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi PanganBK 10Penyuluhan Gizi panganBK 11Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajaran:
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranBagaimana manusia bertuhan, bagaimanaagama menjamin kebahagiaan, bagaimanamembangun paradigma qurani,bagaimana membumikan islam diIndonesia, bagaimana islam membangunpersatuan dalam keberagaman,bagaimana islam menghadapi tantanganmoderenisasi, bagaimana peran dan fungsimasjid kampus dalam pengembanganbudaya islam.

2 UHO61002 Pancasila 2 (2-0) SIKAP:S1Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa danmenjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalammenjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika;S2Berkontribusi dalam peningkatan mutukehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan cinta tanah air, memilikinasionalisme serta rasa tanggungjawab padanegara dan bangsa berdasarkan pancasila danUUD 1945;S3Menghargai keanekaragaman budaya,pandangan, agama, kepercayaan, pendapatatau temuan orisinal orang lain, yang  mampu

Bahan Kajian:Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4Biokimia pangan, gizi dankesehatanBK5Ilmu Pangan terapanBK6Manajemen AgroindustriBK7Rekayasa perancangan produk dan system
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranbekerja sama dan memiliki kepekaan sosialserta kepedulian terhadap masyarakat danlingkungan;S4Taat hukum dan disiplin dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara sertamenunjukkan perilaku yang sesuai dengankode etik IndonesiaS6Menunjukkan sikap bertanggungjawabatas pekerjaan di bidang keahliannyasecara mandiri, serta memiliki sikapdisiplin, komitmen tinggi, jujur, memilikijiwa kepemimpinan, dan mampuberinovasi

produksiBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasi
industry panganBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi PanganBK 10Penyuluhan Gizi panganBK 11Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajaran:Pengantar Pendidikan Pancasila,bagaimana Pancasila dalam arus sejarahbangsa Indonesia, bagaimana Pancasilamenjadi dasar negara republik Indonesia,mengapa Pancasila menjadi ideologinegara, mengapa Pancasila merupakansystem filsafat, bagaimana Pancasilamenjadi sistem etika, mengapa Pancasilamenjadi dasar nilai pengembangan ilmu.3 UHO61004 Bahasa Indonesia 2 (2-0) KETERAMPILAN KHUSUS:KK8Mampu berkomunikasi untukmemfasilitasi, memotivasi dan menjadimediator dalam menghadapipermasalahan bidang teknologipengolahan pangan di masyarakat.
Bahan Kajian:Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

PENGETAHUAN:PP12Mempunyai kemampuan untukberkomunikasi, baik secara lisan maupuntertulis
Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4Biokimia pangan, gizi dankesehatanBK5Ilmu Pangan terapanBK6Manajemen AgroindustriBK7Rekayasa perancangan produk dan system
produksiBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasi
industry panganBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi PanganBK 10Penyuluhan Gizi panganBK 11Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajaran:Mengeksplorasi teks akademik dalamgenre makro, menjelajah dunia pustaka,mendesain proposal penelitian danproposal kegiatan, melaporkan hasilpenelitian dan hasil kegiatan,mengaktualisasikan diri melalui artikelilmiah.
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran4 UHO62005 Bahasa Inggris 2 (2-0) KETERAMPILAN KHUSUS:KK8Mampu berkomunikasi untukmemfasilitasi, memotivasi dan menjadimediator dalam menghadapipermasalahan bidang teknologipengolahan pangan di masyarakat.

PENGETAHUAN:PP12Mempunyai kemampuan untukberkomunikasi, baik secara lisan maupuntertulisPP15Mampu menggunakan Bahasa Asing(terutama Bahasa Inggris) dalamberkomunikasi dan menggunakannyauntuk pengembangan teknologipengolahan pangan

Bahan Kajian:Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4Biokimia pangan, gizi dankesehatanBK5Ilmu Pangan terapanBK6Manajemen AgroindustriBK7Rekayasa perancangan produk dan system
produksiBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasi
industry panganBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi PanganBK 10Penyuluhan Gizi panganBK 11Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajaran:
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranwh-question, modals, introductory IT,another and the other, to be + going to andwill, question-tag, degree of comparison,elliptical sentence, conditional sentencetype 1, 2, and 3, preference and English foracademic writing5

PRT61001 Pengantar Ilmu Pertanian

2 (2 – 0)

PENGETAHUAN:
PP 8. Mampu menjelaskan karakteristik bahanbaku, ingredien dan bahan tambahan pangandan pengaruhnya terhadap karakteristikproduk pangan/hasil pertanian yangdihasilkan.

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi Pembelajaran:
mengenal sejarah pertanian, sistem pertanian, berikut
budaya lokal yang mengikuti perkembangan sistem
pertanian, hubungan pertanian, usahatani dan
pembangunan, kelembagaan pertanian serta strategi dan
kebijakan pembangunan agribisnis6 UHO61009 Fisika Dasar 3 (2-1) PENGETAHUAN:Menguasai konsep teoritis dalam ilmufisika, prinsip-prinsip dalam rekayasaproses pengolahan pangan
Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapanBK7Rekayasa perancangan produk dan systemproduksiBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasiindustry
Materi Pembelajaran:
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran
Besaran, satuan, dan pengukuran.
Kinematika, Dinamika 1 - Konsep Gaya,
Dinamika 2 - Usaha dan Energi, Sistem
Partikel, Rotasi Benda Tegar, Gravitasi,
Fluida, Getaran dan Gelombang, Suhu dan
Kalor, Listrik, Magnetika,7 UHO61008 Kimia Dasar 3 (2-1) PENGETAHUAN:

KK 1:Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan berbagai teknik analisis kimiadasar dan terapan pada bahan pangan/hasilpertanian
PENGETAHUAN:PP 1: Mampu menjelaskan kejadian kimiautama yang mendasari sifat dan reaksiberbagai komponen pangan/hasilPP 2: Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanianPP 3 : Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian

Bahan Kajian:BK 1 Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4Biokimia pangan, gizi dankesehatanBK5Ilmu Pangan terapan

Materi Pembelajaran:Stoikiometri, hitungan kimia, termokimia,sistem koloid, kecepatan reaksi,kesetimbangan kimia, larutan, eksponenhidrogen, teori asam basa, zat radioaktif,kimia lingkungan, kimia terapan danterpakai, sifat koligatif larutan, hasil kalikelarutan, reaksi redoks dan elektrokimia,struktur atom, sistem periodik unsur-unsur, ikatan kimia, hidrokarbon, gasmulia, unsur-unsur halogen, unsur-unsur
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranalkali tanah, unsur-unsur periode ketiga,unsur-unsur transisi periode keempat, gashidrogen.8 TPG61115 Matematika 3 (3-0) PENGETAHUAN:KUI 1

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 keahlian.

Bahan Kajian:Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4Biokimia pangan, gizi dankesehatanBK5Ilmu Pangan terapanBK6Manajemen AgroindustriBK7Rekayasa perancangan produk dan system
produksiBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasi
industry panganBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaran:Pendahuluan,  pengertian fungsi . fungsiinvers, .fungsi komposisi,. fungsikuadrat,



Direktorat Pembelajaran - 32

No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran.fungsi eksponensial, fungsilogaritma,fungsitrigonometri,  barisdanderet,  limit,matematikalogika.  Derettaylor, Newtonrhapson9 TPG61116 Pengantar Teknologi

Pangan
2 (2-0) KETERAMPILAN KHUSUS:

PENGETAHUAN:PP6 : Mampu menjelaskan prinsip-prinsippengawetan dan pengolahanpangan/hasil      pertanian denganproses fermentasi.
Bahan Kajian:BK 1: Kimia dan Analisis   PanganBK 2 : Mikrobiologi dan keamanan PanganBK 3 : Rekayasa dan proses pengolahanpanganBK 4: Biokimia pangan, gizi dan kesehatanBK5 : Ilmu Pangan terapan

Materi Pembelajaran:
sejarah perkembangan teknologi pangan,
prospek pengembangan teknologi pangan,
dasardasar konsep teknologi pangan, unsur
pendukung, arah dan profesi teknologi
pangan, peran pengembangan teknologi
pangan, dan peran serta teknologi pangan
bagi pembangunan10 UHO62003 Kewarganegaraan 2 (2-0) SIKAP:S1Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa danmenjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalammenjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika;S2Berkontribusi dalam peningkatan mutukehidupan bermasyarakat, berbangsa,

Bahan Kajian:Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranbernegara, dan cinta tanah air, memilikinasionalisme serta rasa tanggungjawab padanegara dan bangsa berdasarkan pancasila danUUD 1945;S3Menghargai keanekaragaman budaya,pandangan, agama, kepercayaan, pendapatatau temuan orisinal orang lain, yang  mampubekerja sama dan memiliki kepekaan sosialserta kepedulian terhadap masyarakat danlingkungan;S4Taat hukum dan disiplin dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara sertamenunjukkan perilaku yang sesuai dengankode etik IndonesiaS6Menunjukkan sikap bertanggungjawab ataspekerjaan di bidang keahliannya secaramandiri, serta memiliki sikap disiplin,komitmen tinggi, jujur, memiliki jiwakepemimpinan, dan mampu berinovasi

Biokimia pangan, gizi dankesehatanBK5Ilmu Pangan terapanBK6Manajemen AgroindustriBK7Rekayasa perancangan produk dan system
produksiBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasi
industry panganBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaran:Hakikat pendidikan kewarganegaraandalam mengembangkan kemampuan utuhsarjana atau profesional, esensi danurgensi identitas nasional sebagai salahsatu determinan pembangunan bangsadan karakter, urgensi integrasi nasionalsebagai salah satu parameter persatuandan kesatuan bangsa, nilai dan normakonstitusional UUD 1945 dankonstitusionalitas ketentuan perundang-undangan dibawah UUD, harmonikewajiban dan hak negara dan warganegara dalam demokrasi yang bersumbupada kedaulatan rakyat dan musyawarah
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranuntuk mufakat, hakikat, instrumentasi danpraksis demokrasi indonesiaberlandaskan pancasila dan UUD NRI1945, dinamika historis konstitusional,sosial politik, kultural, serta kontekskontemporer penegakan hukum yangberkeadilan, dinamika historis, danurgensi wawasan nusantara sebagaikonsepsi dan pandangan kolektifkebangsaan indonesia dalam kontekspergaulan dunia, urgensi dan tantanganketahanan nasional dan bela negara bagiindonesia dalam membangun komitmenkolektif kebangsaan, menyelenggarakan
project citizen untuk mata kuliahpendidikan kewarganegaraan.11 PRT62006 Dasar-dasar Penyuluhan

dan Komunikasi
Pertanian

3 (2 – 1) PENGETAHUAN:

KU 6 : Mampu memelihara dan mengembangkan
jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.KK 17: Mampu melakukan promosi gizi untukmemperbaiki perilaku agar dapatmeningkatkan status gizi dan kesehatan

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapanBK6Manajemen AgroindustriBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaran:
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranteori-teori dan konsep dari penyuluhandan metode komunikasi, sertaadministrasi penyuluhan, konsepperencanaan dan evaluasi programpenyuluhan dan aplikasinya12 TPG62004 Biologi Dasar 3 (2-1) KK3Mampu mengidentifikasi mikroba patogen danpenyebab kerusakan pangan/hasil pertanianserta kondisi pertumbuhannya.KK4Mampu mengidentifikasi kondisi untukmenginaktivasi dan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.KK5Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan teknik analisis mikrobiologi dalambahan pangan/hasil pertanianPP5Mampu menjelaskan faktor-faktor lingkunganyang mempengaruhi pertumbuhan mikroba.PP7Mampu menjelaskan teknik analisismikrobiologi dalam bahan pangan/hasilpertanian.

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan

Materi Pembelajaran:
Sel : Struktur dan Fungsi, Bioenergetik
Sel, Mitosis dan Meiosis, Gen : Struktur dan
Fungsi, Organ Tanaman : Struktur dan
Fungsi, Sistem dalam tubuh makhluk hidup,
Sistematika tumbuhan dan Evolusi

13 TPG62005 Kimia Pangan 3 (2 – 1) KK1Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan berbagai teknik analisis kimia Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis Pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajarandasar dan terapan pada bahan pangan/hasilpertanian.KK2Mampu memilih teknik analisis pangan/hasilpertanian yang sesuai dengan karakteristikbahan dan kebutuhan

PENGETAHUAN:PP1Mampu menjelaskan kejadian kimia utamayang mendasari sifat dan reaksi berbagaikomponen pangan/hasil pertanian.PP2Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian.

BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan

Materi Pembelajaran:
Kimia air, Dispersi bahan pangan,
Karbohidrat, Protein, lemak,

14 TPG62006 Kebudayaan Pangan
Daerah

3 (2-1) PENGETAHUAN:Mampu menerapkan dan menginkorporasikanprinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertaniandalam praktek dan kondisi nyata di industripangan/hasil pertanian.
Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran:Jenis makanan daerah, Filosofi makanan
daerah, Hubungan budaya dan pangan



Direktorat Pembelajaran - 37

No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran15

TPG62007
Pengetahuan Bahan
Pangan

2 (2 – 0) PENGETAHUAN:

PP8Mampu menjelaskan karakteristik bahan baku,ingredien dan bahan tambahan pangan danpengaruhnya terhadap karakteristik produkpangan/hasil pertanian yang dihasilkan.

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK4Biokimia pangan
Materi Pembelajaran:sumber-sumber dan jenis bahan panganyang berasal dari nabati dan hewani, sifatfisiologi, biologis, kimiawi, fisik, morfologi,dan kaitannya dengan proses dalamindustri pangan16

TPG62008 Statistika

3 (2-1)
KETERAMPILAN KHUSUS:KK10Mampu menerapkan prinsip statistika dankomputer di bidang pangan/hasil pertanian.

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi Pembelajaran:teori statistik, probabilitas, VariabelRandom Diskrit dan DistribusiProbabilitas, Variabel Random Kontinuedan Distribusi Probabilitas, Sampling dan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranDistribusi Sampling, Estimasi Titik ,Estimasi Interval, dan Uji Hipotesa17

TPG62009
Prinsip Teknik Pangan

2 (2 – 0) KK11Mampu mengembangkan produk pangan/hasilpertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian.KK7Mampu menerapkan dan menginkorporasikanprinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertaniandalam praktek dan kondisi nyata di industripangan/hasil pertanian.
PENGETAHUAN:PP11Mampu menjelaskan prinsip proses transferpanas dan massa dalam proses pengolahanpangan/hasil pertanian.PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan

Materi Pembelajaranprinsip proses transfer panas dan massadalamprinsip dan teknik   penanganan danpengolahan

18 UHO62007 Wawasan Kemaritiman 3 (3-0) KETERAMPILAN KHUSUS:KK7 Bahan Kajian:BK1



Direktorat Pembelajaran - 39

No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMampu berinovasi dalam menerapkan IPTEKSdi bidang teknologi pengolahan pangan  kedalam praktek bisnis  pangan yang beretikadan berwawasan lingkungan

PENGETAHUAN:PP9Mampu mendomestikasi dan mengembangkansumberdaya  pangan yang bernilai ekonomisPP10Mampu merekomendasikan penyelesaianmasalah secara cepat dan tepat dalamteknologi produksi olahan hasil  pangan yangberkelanjutan

Penanganan Bahan Baku Hasil  panganBK2Rekayasa proses dan TeknologiPengolahan panganBK3Mikrobiologi dan BioTeknologi  Pangan
Materi Pembelajaran:Definisi maritim, kepulauan dannusantara, sejarah kemaritiman Indonesia,aspek sosial dan budaya maritim, ekonomimaritim, zona ekonomi eksklusif,lingkungan maritim, ilmu dan teknologimaritim, potensi dan mitigasi bencana dilaut, pelayaran dan aktifitas kenelayanan,polusi laut, pertahanan dan keamananmaritim, negara maritim.19 UHO63009 Teknologi Informasi 2 (2-0) KETERAMPILAN UMUM:KU4Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannyadalam bentuk skripsi, laporan tugas hasil danmengunggahnya ke laman perguruan tinggiKU9Mampu mendokumentasikan, menyimpan,mengamankan, danmenemukan kembali datauntuk menjamin kesahihan danmencegahplagiasi

PENGETAHUAN:

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK 8Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasiindustry
Materi Pembelajaran:Pengertian teknologi informasi,perkembangan teknologi informasi,peranan dan manfaat teknologi informasi,pengelompokan teknologi informasi,
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranPP14Mampu memanfaatkan teknologi informasidan komunikasi klasifikasi sistem teknologi informasi,Teknologi informasi dalam berbagaibidang, Siklus pengolahan data, Hubunganinformasi dan komunikasi, Perbedaanaplikasi web dan desktop, Perbedaanbahasa server dan client20 TPG63010 Satuan Operasi Industri

Pangan
3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUS:KK11Mampu mengembangkan produk pangan/hasilpertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian.KK7Mampu menerapkan dan menginkorporasikanprinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertaniandalam praktek dan kondisi nyata di industripangan/hasil pertanian.

PENGETAHUAN:PP11Mampu menjelaskan prinsip proses transferpanas dan massa dalam proses pengolahanpangan/hasil pertanian.PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknik

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan

Materi Pembelajaran:Perpindahan Panas Konveksi dangabungan konduksi-konveksi, Evaporasi,Pengeringan dan prinsip pengeringan,Proses Ekstruksi
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.21

TPG63011 Mikrobiologi Dasar

3 (2 – 1)
KETERAMPILAN KHUSUSKK3Mampu mengidentifikasi mikroba patogen danpenyebab kerusakan pangan/hasil pertanianserta kondisi pertumbuhannya.KK4Mampu mengidentifikasi kondisi untukmenginaktivasi dan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.KK5Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan teknik analisis mikrobiologi dalambahan pangan/hasil pertanian
PENGETAHUAN:PP5Mampu menjelaskan faktor-faktor lingkunganyang mempengaruhi pertumbuhan mikroba.PP7Mampu menjelaskan teknik analisismikrobiologi dalam bahan pangan/hasilpertanian.PP9

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan Pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMampu menjelaskan mekanisme kerusakanbahan Pangan/hasil pertanian danmengidentifikasi cara pengendaliannya

22 TPG63012 Biokimia  Pangan Dasar 3 (2-1) PENGETAHUAN:PP4Menguasai konsep teoritis dalam ilmu kimia,biokimia hasil  pangan, dan mikrobiologi hasilpangan, prinsip-prinsip kerusakan dankemunduran mutu hasil  pangan sebagaiupaya untuk mempertahankan mutu hasilpanganPP15Mampu menjelaskan proses biokimia, konsepdasar ilmu gizi serta hubungan antarakonsumsi pangan dengan status gizi dankesehatan.PP19Mampu menjelaskan teknik laboratorium yangumum diaplikasikan dalam biokimiadan evaluasi nilai biologis pangan.

Bahan Kajian:BK4Biokimia pangan
Materi Pembelajaran:Air dalam biokimia, Karbohidrat,  Lipidadan  Membran, Asam Amino  dan  Protein,Asam Nukleat (DNA & RNA), SintesaProtein, Metabolisme : Energi, FosforilasiOksidatif & Siklus Asam Sitrat.Enzymsebagai katalis:Km, Vm & InhibisiEnzym,Integrasi Metabolisme.

23 TPG63013 Kimia Fisika Pangan 3 (2-1) PENGETAHUAN:PP1Mampu menjelaskan kejadian kimia utamayang mendasari sifat dan reaksi berbagaikomponen pangan/hasil pertanian.
Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranPP2Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian.PP3Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.

KETERAMPILAN KHUSUSKK2Mampu memilih teknik analisis pangan/hasilpertanian yang sesuai dengan karakteristikbahan dan kebutuhan.

Materi Pembelajaran:bentuk dan struktur atom, molekul, ikatanantar atom atau molekul). Pembahasanwujud zat (gas, cair, padat), sifat larutan(elektrolit dan non-elektrolit) dan sistemkoloid. Konsep dasar reologi berserta sifatdan aplikasinya. Bahasan sistem adsorpsi,absorpsi, tegangan permukaan,pembentukan emulsi dan buih, osmosis,difusi, agregat/endapan, nukleasi dankristalisasi serta glass transition.kerusakan mekanis.
24 TPG63014 Analisis Pangan 3 (2 – 1) PENGETAHUAN:PP4Mampu menjelaskan prisip teknik dan metodeanalisis pangan/hasil pertanian.PP7Mampu menjelaskan teknik analisismikrobiologi dalam bahan pangan/hasilpertanian.

KETERAMPILAN KHUSUSKK1Mampu memiliki keterampilan dalam melakukanberbagai teknik analisis kimia dasar dan terapanpada bahan pangan/hasil pertanian.KK2

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis Pangan
Materi Pembelajaran:PendahuluanDasar AnalisisAnalisis Kadar AirAnalisis Kadar AbuAnalisis Karbohidrat
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMampu memilih teknik analisis pangan/hasilpertanian yang sesuai dengan karakteristikbahan dan kebutuhan.

25 TPG64015 Biokimia Pangan Lanjut

3 (2 – 1) PENGETAHUAN:PP 15: Mampu menjelaskan proses biokimia,konsep dasar ilmu gizi serta hubungan antarakonsumsi pangan dengan status gizi dankesehatan.
Bahan Kajian:BK4Biokimia pangan
Materi Pembelajaran:

26
TPG64016 Mikrobiologi Pangan 3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP5Mampu menjelaskan faktor-faktor lingkunganyang mempengaruhi pertumbuhan mikroba.PP7Mampu menjelaskan teknik analisismikrobiologi dalam bahan pangan/hasilpertanian
KETERAMPILAN KHUSUSKK3

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran:Mikroorganisme dalam bahan pangan,Teknik isoalsi dan identifikasimikroorganisme dalam bahan pangan,
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMampu mengidentifikasi mikroba patogen danpenyebab kerusakan pangan/hasil pertanianserta kondisi pertumbuhannya.KK4Mampu mengidentifikasi kondisi untukmenginaktivasi dan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.KK5Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan teknik analisis mikrobiologi dalambahan pangan/hasil pertanian.

Genetika mikroorganismeEkologi Mikroorganisme Pada BahanPangan, Analisis KuantitatifMikroorganisme Pada Bahan Pangan ,Mikroorganisme dalam Proses FermentasiBahan Pangan, Mikroorganisme DalamProses Pengolahan Pangan, KontrolMikroorganisme Dalam PengemasanAseptik

27 TPG64017
Manajemen Produksi dan
Pemasaran

2 (2 – 0)

PENGETAHUAN:PP 25 : Mampu Mengetahui fungsi-fungsi
manajement yang diaplikasikan pada industri
pangan

KETERAMPILAN KHUSUS:Kk7: Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanianKK 24. Memiliki kemampuan manajerial dalamagroindustry

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK 6. Manajemen AgroindustriBK 7. Rekayasa perancangan produk dan
system produksi

Materi Pembelajaran:Definisi dan ruang lingkup ManajemenProduksi, peramalan produksi, kapasitasproduksi, purchasing, penentuan Lokasipabrik, penentuan jumlah mesin, Definisidan ruang lingkup Manajemen Pemasaran,strategi  Pemasaran
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

28 TPG64018 Teknologi Pengolahan
dan Pengawetan Pangan

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP3Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.PP5Mampu menjelaskan faktor-faktor lingkunganyang mempengaruhi pertumbuhan mikroba.PP6Mampu menjelaskan prinsip-prinsippengawetan dan pengolahan pangan/hasilpertanian dengan proses fermentasi.
KETERAMPILAN KHUSUS:KK3Mampu mengidentifikasi mikroba patogen danpenyebab kerusakan pangan/hasil pertanianserta kondisi pertumbuhannya.KK4Mampu mengidentifikasi kondisi untukmenginaktivasi dan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.KK5Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan teknik analisis mikrobiologi dalambahan pangan/hasil pertanian.KK6

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi Pembelajaran:pengenalan Pengolahan dan pengawetanbahan makanan meliputi: pengeringan,pengalengan, pemberian bahan-bahantambahan kimiawi, pemanasan,pendinginan, dan fermentasi.



Direktorat Pembelajaran - 47

No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMampu mengidentifikasi unit operasi danperalatan proses yang sesuai dalam prosespengolahan pangan/hasil pertanian.KK7Mampu menerapkan dan menginkorporasikanprinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertaniandalam praktek dan kondisi nyata di industripangan/hasil pertanian.

29 TPG64019 Uji Inderawi/Sensorik 3 (2 – 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK 8: Mampu menguasai prinsip dasar evaluasisensori/penilaian inderawi bahan pangan/ hasilpertanian.
PENGETAHUAN:PP 8:Mampu menjelaskan karakteristik bahan baku,ingredien dan bahan tambahan pangan danpengaruhnya terhadap karakteristik produkpangan/hasil pertanian yang dihasilkan.

Bahan Kajian:BK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran:cara penilaiannya secara inderawi, odor,tekstural, pnampakan, aroma,Sarana dan prasaranaPengelolaan pengujiansensorisSeleksidan training panelis,Overall Difference Test, pnyusuanan profilindrawi

30 TPG64020
Keamanan dan Sanitasi
Industri Pangan

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP5Mampu menjelaskan faktor-faktor lingkunganyang mempengaruhi pertumbuhan mikroba.PP6Mampu menjelaskan prinsip-prinsippengawetan dan pengolahan pangan/hasilpertanian dengan proses fermentasi.

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi Pembelajaran:konsep dan definisi sanitasi industri;
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranPP7Mampu menjelaskan teknik analisismikrobiologi dalam bahan pangan/hasilpertanian.PP8Mampu menjelaskan karakteristik bahan baku,ingredien dan bahan tambahan pangan danpengaruhnya terhadap karakteristik produkpangan/hasil pertanian yang dihasilkan.PP9Mampu menjelaskan mekanisme kerusakanbahan Pangan/hasil pertanian danmengidentifikasi cara pengendaliannya.

KETERAMPILAN KHUSUSKK3Mampu mengidentifikasi mikroba patogen danpenyebab kerusakan pangan/hasil pertanianserta kondisi pertumbuhannya.KK4Mampu mengidentifikasi kondisi untukmenginaktivasi dan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.KK12Mampu menerapkan sistem penjaminan mutudalam rantai proses pengolahan pangan/hasilpertanian.KK13

GMPs, CPPB, SSOP dan 5S; pengendaliansanitasi bangunan dan peralatan;pengendalian personnel hygiene dankebiasaan pekerja; cleaning dan sanitizing;pemisahan aliran pekerja dan aliranbahan/ produk sebagai pencegahankontaminasi; pest control;  HACCP;evaluasi sanitasi di berbagai industry
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMampu menerapkan prinsip pembersihan dansanitasi dalam pengolahan pangan/hasilpertanian.KK14Mampu menerapkan peraturan dan manajemenkeamanan pangan

31 TPG65022
Formulasi dan Fortifikasi
Pangan

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP 8: Mampu menjelaskan karakteristik bahanbaku, ingredien dan bahan tambahan pangandan pengaruhnya terhadap karakteristikproduk pangan/hasil pertanian yangdihasilkan.PP 17 :Mampu menjelaskan perbedaan zat gizidan pangan fungsional dalam hubungannyadengan kesehatan dan kebugaran.
KETERAMPILAN KHUSUSKK 7: Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.
KK 11: Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-

Bahan Kajian:BK5Ilmu Pangan terapanBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaran:Prinsip formulasi pangantahapan-tahapan formulasi pangan, jenisfortifikan, penrapan fortifiksi pangan padaberbagai komoditi
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranprinsip ilmu pangan/hasil pertanian.

32 TPG65023 Teknologi Fermentasi 3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP5Mampu menjelaskan faktor-faktor lingkunganyang mempengaruhi pertumbuhan mikroba.PP6Mampu menjelaskan prinsip-prinsippengawetan dan pengolahan pangan/hasilpertanian dengan proses fermentasi.
KETERAMPILAN KHUSUSKK 7. Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran:prinsip dasar fermentasi, tahapan-tahapanfermentasi yang meliputi pemilihanmikroorganisme, formulasi media,sterilisasi, pertumbuhan mikroorganismedalam fermentor, pemanenan danpemurnian produk hasil fermentasi

33 TPG65024
Pengawasan Mutu,
Sertifikasi dan HACCP
Industri Pangan

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP 13: Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.
KETERAMPILAN KHUSUSKK3Mampu mengidentifikasi mikroba patogen

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan Pangan
Materi Pembelajaran:Standarisasi dan Regulasi tentangMutu Bahan dan Produk Pangan, SistemMutu untuk Industri Pangan: Quality
Control, Quality Assurance, Quality System
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajarandan penyebab kerusakan pangan/hasilpertanian serta kondisi pertumbuhannya.KK4Mampu mengidentifikasi kondisi untukmenginaktivasi dan membunuh mikrobapembusuk dan patogen.KK5Mampu memiliki keterampilan dalammelakukan teknik analisis mikrobiologi dalambahan pangan/hasil pertanian.KK12Mampu menerapkan sistem penjaminan mutudalam rantai proses pengolahan pangan/hasilpertanian.KK13Mampu menerapkan prinsip pembersihandan sanitasi dalam pengolahan pangan/hasilpertanian.KK14Mampu menerapkan peraturan dan manajemenkeamanan pangan

Management, Statistical Process Control diIndustri PanganGMP dan GRP) di industri pangan.

34 TPG65025
Aplikasi Bioteknologi
Pangan

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP 6: Mampu menjelaskan prinsip-prinsippengawetan dan pengolahan pangan/hasilpertanian dengan proses fermentasi.PP 13: Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpan

Bahan Kajian:BK2Mikrobiologi dan keamanan PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranproduk pangan/hasil pertanian.

KETERAMPILAN KHUSUS :KK 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.KK 15. Mampu memahami isu mutakhir dalambidang pangan/hasil pertanian.

Materi Pembelajaran:Pengertian bioteknologi, ruang lingkupbiotek, sejarah perkembangan biotek,manfaat aplikasi bioteknologi makanan(pangan), Rekayasa genetika (teknologiDNA rekombinan), individu transgenik,dan prospek manfaat aplikasi rekayasagenetika dalam berbagai bidangkehidupan.)Bioteknologi fermentasi;prinsip kultivasi mikroba, desainbioreaktor, dan desain media.Bioteknologi enzim; peranan komersialenzim terisolasi, sumber-sumber enzim,produksi enzim, legislasi enzim, danimobilisasi enzim

35 TPG65026
Evaluasi Gizi Pada
Pengolahan Pangan

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP 3 : Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.PP 15: Mampu menjelaskan proses biokimia,konsep dasar ilmu gizi serta hubungan antarakonsumsi pangan dengan status gizi dankesehatan.
KETERAMPILAN KHUSUSKK 2 : Mampu memilih teknik analisispangan/hasil pertanian yang sesuai dengankarakteristik bahan dan kebutuhan.

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK4Biokimia pangan
Materi Pembelajaran:senyawa anti nutrisi dan toksis, pengaruhpemanenan dan pasca panen terhadapkomposisi bahan pangan, pengaruh prosessecara komersial, penanganan, dan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranKK 16 : Mampu menganalisis kandungan gizi dankualitas makanan pengemasan juga iradiasi terhadapkomposisi bahan pangan segar (hewanidan nabati),36 TPG 65027 Perancangan Percobaan 3 (2 –1)

KETERAMPILAN UMUMKU. 4 Menyusun deskripsi saintifik hasil dalambentuk skripsi, laporan tugas hasil danmengunggahnya ke laman perguruan tinggi.
KETERAMPILAN KHUSUSKK 10. Mampu menerapkan prinsip statistikadan komputer di bidang pangan/hasilpertanian

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK4Biokimia pangan
Materi Pembelajaranprinsip dasar rancangan percobaan,klasifikasi rancangan percobaan, dananalisis variansi data percobaan satufaktor, dua faktor, tiga faktor atau lebih.Meliputi Rancangan Acak Lengkap (RAL),Rancangan Acak Kelompok Lengkap(RAKL), Rancangan Bujur Sangkar Latin(RBSL), Rancangan Faktorial, RancanganPetak Terbagi (Split Plot Design) danRancangan Blok Terbagi (Strip PlotDesign).

37 TPG65028 Fisiologi Pasca Panen 3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP 2 : Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian
KETERAMPILAN KHUSUS

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK4Biokimia pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranKK 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian. Materi Pembelajaran:susut pasca panen pertanian segarmeliputi perubahan sifat fisik maupunkimia, penurunan mutu pasca panen, danpenanganan pasca panen pertanian segaragar tidak terjadi penurunan kesegarandan mutu

38 TPG65029
Gizi dan Kesehatan
Masyarakat

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:
PP15:Mampu menjelaskan proses biokimia, konsepdasar ilmu gizi serta hubungan antarakonsumsi pangan dengan status gizi dankesehatan.PP22Mampu mengetahui tahapan perencanaan giziPP23Mampu mengetahui tahapan program gizi
KETERAMPILAN KHUSUSKK 19. Mampu mengelola diet/jasa makananuntuk memenuhi kebutuhan makanan yangaman, bergizi, dan ekonomis, berdasarkankesukaan dan kebutuhan gizi individu, kelompok,dan masyarakat.

Bahan Kajian:BK 9Analisis  dan perencanaan Gizi PanganBK 10Penyuluhan Gizi pangan
Materi Pembelajaran:konsep dasar gizi kesehatan masyarakatdengan melalui metode pengumpulan datagizi masyarakat, analisis situasi, pemilihanprioritas masalah gizi, pengambilankeputusan melalui Logical FrameworkAnalysis, menyusun Plan Of Actionprogram gizi, implementasi program gizidan melakukan beberapa metode evaluasiprogram gizi. program perbaikan gizimakro dan mikro serta memahami sistempencatatan dan pelaporan gizi masyarakat
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

39 TPG65030
Enzim Pangan Hasil
Ternak

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:

KETERAMPILAN KHUSUS

Bahan Kajian:BK 11. Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajaran:enzim secara alami di dalam bahanpangan, reaksi enzimatik, karakteristikenzim secara umum, macam-macamenzim berdasarkan substrat danpenggunaan enzim dalam industri hasilternak.

40 TPG65031 Manajemen Agroindustri 3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP :Mengetahui fungsi-fungsi manajementyang diaplikasikan pada industri pangan
KETERAMPILAN KHUSUSKK : Kemampuan manajerial dalamagroindustry

Bahan Kajian:BK Manajemen Agroindustri
Materi Pembelajaran:Pengertian tentang agroindustri.Identifikasi  pasar agroindustri.Pengembangan pasar agroindustri.Pemilihan dan evaluasi teknologi prosesagroindustri. Penilaian kelayakan finansialdalam skala dan tingkat teknologiagroindustri41

UHO66010 Kewirausahaan 2 (2 - 0)

S6Menunjukkan sikap bertanggungjawab ataspekerjaan di bidang keahliannya secaramandiri serta memiliki sikap disiplin, Bahan Kajian:BK5Ilmu Pangan terapan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajarankomitmen tinggi, jujur, memiliki jiwakepemimpinan dan mampu berinovasi.S7Menginternalisasi semangat kemandirian,kejuangan, kewirausahaan dan memilikiketerampilan personal, mampu bekerja secaraekonomis dan efisien.
Materi Pembelajaran:Pengertian kewirausahaanKarakter wirausahaPengembangan dan penjabaran Indikatorkarakter wirausaha Pengertian motivasiberprestasi  Landasan motivasiberprestasi  Good team player Komunikasidan negosiasi, Etika Bisnis,Business Life Skills

42 TPG66032
Perencanaan  Industri
Pangan

2 (2 - 0)

PENGETAHUAN:PP 13. Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP 25. Mampu Mengetahui fungsi-fungsimanajement yang diaplikasikan pada industripanganPP. 26. Mengetahui metode dan teknik untukmncapai system produksi pangan yangproduktif dan efisien
KETERAMPILAN KHUSUSKK 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.KK 12: Mampu menerapkan sistem penjaminan

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBk 7. Rekayasa perancangan produk dansystem produksi
Materi Pembelajaran:prinsip-prinsip perencanaan industripangan, bahan baku, penunjang, danproduk pangan, proses produksi, mesindan peralatan, utilitas dan laboratorium,tata letak mesin dan pabrik, manajementenaga kerja, perencanaan industry,analisis keuangan dan kelayakan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranmutu dalam rantai proses pengolahanpangan/hasil pertanian.KK 15. Mampu memahami isu mutakhir dalambidang pangan/hasil pertanian

43 TPG66033
Teknologi Pengolahan
Kopi dan Kakao

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas
KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasilpertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi PembelajaranPrisnip pengolahan kakao, produksiberbagai turunan kakao, bubuk, lmak,coklat, mutu produk olahan kakao, Prisnippengolahan kopi, produksi berbagaiturunan kopi,

44 TPG66034 Teknologi Karbohidrat 3 (2 - 1) PP. 1 Mampu menjelaskan kejadian kimiautama yang mendasari sifat dan reaksi Bahan Kajian:BK1
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranberbagai komponen pangan/hasil pertanian.PP2Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian.PP3Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.PP4Mampu menjelaskan prisip teknik dan metodeanalisis pangan/hasil pertanian.

KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasilpertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.

Kimia dan Analisis PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4Biokimia pangan
Materi PembelajaranPembagian karbohidrat,. Fungsikarbohidrat, sifat karbohidrat, perubahankarbohidrat dalam pengolahan pangan,pati, gelatinisasi, teknoik pengolahanpangan berbasis karbohidrat, produkturunan berbasis karbohidrat

45 TPG66035 Teknologi Protein 3 (2 - 1)

PP. 1 Mampu menjelaskan kejadian kimiautama yang mendasari sifat dan reaksiberbagai komponen pangan/hasil pertanian.PP2Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam
Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK4
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranbahan pangan/hasil pertanian.PP3Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.PP4Mampu menjelaskan prisip teknik dan metodeanalisis pangan/hasil pertanian.

KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasilpertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.

Biokimia pangan
Materi PembelajaranPembagian Protein, Fungsi Protein, sifatProtein, perubahan Protein dalampengolahan pangan, teknoik pengolahanpangan berbasis Protein, produk turunanberbasis Protein

46 TPG66036
Teknologi Pengemasan
dan Penyimpanan

3 (2 – 1) PENGETAHUAN:PP. 14. Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas
KETERAMPILAN KHUSUSKK3. Mampu mengidentifikasi mikrobapatogen dan penyebab kerusakanpangan/hasil pertanian serta kondisipertumbuhannya.KK. 7. Mampu memilih teknik pengemasan dan

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran:definisi, teknologi penyimpanan pada
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranpenyimpanan pangan/hasil pertanian dalammemperpanjang umur simpan produkpangan/hasil pertanian. bahan pangan, memahami interaksi airdan bahan pangan, mekanismepenyimpanan mutu hasil pertanian, susutbahan kering dan indeks kerusakan,serangga hama gudang, residu pestisidadan metode analisis serta rodenta hamagudang, aspek mikrobiologi danmikotoksin dalam penyimpanan, carapenentuan susut penyimpanan, teknikpenyimpanan buah segar, sayur, biji-bijian, hasil perkebunan, rempah-rempah,umbi-umbian, produk perikanan dan hasilpeternakan, cara pendugaan masakadaluwarsa dan masa simpan pada suatuproduk pangan

47 TPG66052
Teknologi Minyak dan
Lemak

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP. 1 Mampu menjelaskan kejadian kimiautama yang mendasari sifat dan reaksiberbagai komponen pangan/hasil pertanian.PP2Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian.PP3Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.PP4Mampu menjelaskan prisip teknik dan metode

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi PembelajaranPengertian Sifat fisiko-kimia  Sumber zCara ekstraksi Metode pemurnian Jeniskerusakan Analisis sifat fisiko-kimiaPemanfaatan minyak/lemak sebagai
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajarananalisis pangan/hasil pertanian.

KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasilpertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.

bahan baku industri

48 TPG66053
Teknologi Buah dan
Sayur ( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas
KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan dan

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi PembelajaranKaraktristik bahan buah dan sayur,Prisnip pengolahanbuah , produksiberbagai turunan buah dan sayur,penyimpanan produk buah dan sayur
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

49 TPG66054
Pangan Fungsional
( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP17Mampu menjelaskan perbedaan zat gizi danpangan fungsional dalam hubungannyadengan kesehatan dan kebugaran.
KETERAMPILAN KHUSUSKK 18. Mampu menghasilkan produk makananbaru berkualitas sebagai alternatif untukmeningkatkan kebugaran dan produktivitas,pencegahan penyakit, dan memecahkanmasalah gizi dan kesehatan

Bahan Kajian:BK4Biokimia panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaranformulasi dan suplementasi komponen-komponen bioaktif pangan untukpengembangan produk-produk panganfungsional, terutama yang berbasis sumberdaya lokal

50 TPG66055
Manajemen Industri
Catering ( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP22Mampu mengetahui tahapan perencanaan giziPP23Mampu mengetahui tahapan program gizi
Bahan Kajian:BK5Ilmu Pangan terapanBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

KETERAMPILAN KHUSUSKK18Mampu menghasilkan produk makanan baruberkualitas sebagai alternatif untukmeningkatkan kebugaran dan produktivitas,pencegahan penyakit, dan memecahkanmasalah gizi dan kesehatanKK19Mampu mengelola (diet/jasa makanan untukmemenuhi kebutuhan makanan yang aman,bergizi, dan ekonomis, berdasarkan kesukaandan kebutuhan gizi individu, kelompok, danmasyarakat.

Materi PembelajaranPengertian Jasa ImpresariatPerkembangan Jasa ImpresariatKonsep Potensi, Relevansi dan DampakBisnis Jasa ImpresariatStruktur Organisasi Jasa ImpresariatSumber Daya ,Fasilitas  dan Aktivitas JasaImpresariatPengelolaan Jasa ImpresariatMenyusun Kerangka Perencanaan BisnisJasa ImpresariatMenyusun Perencanaan PasarMenyusun Perencanaan ProdukMenyusun Perencanaan KeuanganMenyusun Perencanaan Operasional

51 TPG66056
Teknologi Rempah dan
Minyak Atsiri
( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

PP. 1 Mampu menjelaskan kejadian kimiautama yang mendasari sifat dan reaksiberbagai komponen pangan/hasil pertanian.PP2Mampu menjelaskan cara pengendalianreaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalambahan pangan/hasil pertanian.PP3Mampu menjelaskan kaitan reaksi kimiadengan mekanisme kerusakan dan umursimpan bahan pangan/hasil pertanian.

Bahan Kajian:BK1Kimia dan Analisis PanganBK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi Pembelajaran:definisi minyak atsirisumber-sumber di alamkegunaan dalam industri
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranPP4Mampu menjelaskan prisip teknik dan metodeanalisis pangan/hasil pertanian.

KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasilpertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian.

kriteria kualitas minyak atsiriteknologi prosesing

52 TPG66057
Teknologi Nano industri
Pangan
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK : Merancang system produksi pangan yangproduktif dan efisienKK : Merangcang produk pangan denganmemperhatikan aspek teknis dan pasar
PENGETAHUAN:PP : Mengetahui tahapan pengembanganproduk pangan berdasarkan aspek teknis danpasarPP :Mengetahui metode dan teknik untuk mncapaisystem produksi pangan yang produktif dan

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi PembelajaranPengenalan dan pemahaman NanoTeknologi, Roadmap Nanoscience danNanotechnology,Nanoparticles & Nanocapsules . Definisidan  Applications
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranefisien

53 TPG66058
Bahan Tambahan Pangan
( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:

KETERAMPILAN KHUSUS

Bahan Kajian :BK4Biokimia panganBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK2Mikrobiologi dan keamanan Pangan
Materi Pembelajaran:Definisi BTP, Jenis BTP, BTP alami danSintetis, kontroversi BTP, aplikasi BTPpada bahan pangan

54 TPG66037
Metabolisme Zat Gizi
Makro

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP15Mampu menjelaskan proses biokimia, konsepdasar ilmu gizi serta hubungan antara konsumsipangan dengan status gizi dan kesehatan.PP16Mampu menjelaskan proses pencernaan danmetabolisme zat gizi.PP17Mampu menjelaskan perbedaan zat gizi danpangan fungsional dalam hubungannya dengankesehatan dan kebugaran.

Bahan Kajian :BK1Kimia dan Analisis PanganBK4Biokimia pangan
Materi Pembelajaran:struktur dan sifat kimia dari zat gizi makro(karbohidrat, protein, lemak) serta dasar-dasar analisis kimia, khususnya analisiskarbohidrat (pati, dan gula sederhana),protein (protein, asam amino), lemak(lemak, asam lemak, mutu lemak,
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

KETERAMPILAN KHUSUS kolesterol) dengan metode sederhana danmetode modern.

55
TPG66038

Penyuluhan dan
Konsultasi Gizi Pangan

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP21 : Mengetahui tahapan dan metodepenyuluhan dan promosi gizi pangan
KETERAMPILAN KHUSUS

KK17. : promosi gizi untuk memperbaikiperilaku agar dapat meningkatkan status gizidan kesehatan

Bahan Kajian:Penyuluhan Gizi pangan
Materi Pembelajaran:Konsep Dasar Penyuluhan dan KonsultasiGizi PanganMasalah Perilaku dan Budaya dalamKaitannya dengan Gizi PanganProgram Penyuluhan dan Konsultasi GiziPangan di IndonesiaSistem Penyuluhan dan Konsultasi GiziPanganMetode Penyuluhan dan Konsultasi GiziPanganMateri dan Media Penyuluhan danKonsultasi Gizi Pangan

56 TPG66039
Suplemen dan Pangan
Fungsional

3 (2 – 1)

PENGETAHUAN:PP :Mengetahui prosedur analisis gizi panganPP: Mengetahui tahapan perencanaan giziPP : Mengetahui tahapan program gizi
Bahan Kajian:

BK : Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaran:Pengertian suplemen dan panganfungsional komponen-komponen bioaktifpangan untuk pengembangan produk-
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

KETERAMPILAN KHUSUSKK: menganalisis kandungan gizi dan kualitasmakananKK : produk makanan baru berkualitas sebagaialternatif untuk meningkatkan kebugarandan produktivitas, pencegahan penyakit, danmemecahkan masalah gizi dan kesehatanKK; Menyusun program perbaikan pangan dangizi melalui manajemen sumberdaya,lingkungan, teknologi informasi-komunikasisecara professional

produk suplemen dan pangan fungsional,tberbasis sumber daya lokal. Aspek-aspekhubungan antara inpangan, gizi dankesehatan; khasiat komponen bioaktifdalam mencegah gangguan kesehatan;jenis produk suplemen dan panganfungsional ; prinsip-prinsip pengolahandan analisis produk; serta teknologipengembangannya termasuk teknologiekstraksi, fortifikasi dan suplementasipangan

57 TPG66040 Manajemen Jasa Boga 2 (2 – 0)

PP22Mampu mengetahui tahapan perencanaan giziPP23Mampu mengetahui tahapan program gizi
KETERAMPILAN KHUSUSKK18Mampu menghasilkan produk makanan baruberkualitas sebagai alternatif untukmeningkatkan kebugaran dan produktivitas,pencegahan penyakit, dan memecahkanmasalah gizi dan kesehatanKK19Mampu mengelola (diet/jasa makanan untukmemenuhi kebutuhan makanan yang aman,

Bahan Kajian:BK5Ilmu Pangan terapanBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi PembelajaranPengertian Jasa Boga - PerkembanganIndustri Jasa Boga - Karakteristik IndustriJasa Boga - Jenis-jenis Usaha Jasa BogaLangkah-langkah dalam merencanakanusaha jasa boga
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranbergizi, dan ekonomis, berdasarkan kesukaandan kebutuhan gizi individu, kelompok, danmasyarakat lingkungan dari usaha jasa bogaKetentuan penyelenggaraan usaha jasabogaAspek manajemen usaha jasa bogaPerencanaan menuPerhitungan kebutuhan bahan makanan

58 TPG66041
Gizi Daur dalam
Kehidupan 3 (2 - 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK16 : menganalisis kandungan gizi dan kualitasmakananKK20 : Menyusun program perbaikan pangandan gizi melalui manajemen sumberdaya,lingkungan, teknologi informasi-komunikasisecara professional
PENGETAHUAN:PP22: Mengetahui tahapan perencanaan giziPP23 : Mengetahui tahapan program gizi

Bahan Kajian:BK5Ilmu Pangan terapanBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaranmenganalisis Angka Kecukupan Gizi (AKG)yang dianjurkan, faktor – faktor yangberpengaruh terhadap kesehatan dalam daurkehidupan. menyusun menu seimbang untukibu hamil, menyusun menu seimbang untukbayi. anak balita. remaja. orang dewasa.lanjut usia.

59 TPG66059
5.1.1.1.1 Topik Khusus Gizi

Pangan
( MK Pilihan)

3 (2 – 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK16: menganalisis kandungan gizi dan kualitasmakananKK20 : Menyusun program perbaikan pangan
Bahan Kajian:BK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan

Materi Pembelajaran
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajarandan gizi melalui manajemen sumberdaya,lingkungan, teknologi informasi-komunikasisecara professional

PENGETAHUAN:PP16: Mengetahui tahapan perencanaan giziPP 20: Mengetahui tahapan program gizi

nutrigenomics, future in nutrition,gastronomi, aging and nutrition, nutritionfor sport, Imunomodulator (nutrisi dansistim imun) dan isu-isu aktual lainnya

60 TPG66060
Penilaian status Gizi
( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK16: menganalisis kandungan gizi dan kualitasmakananKK20 : Menyusun program perbaikan pangandan gizi melalui manajemen sumberdaya,lingkungan, teknologi informasi-komunikasisecara professional
PENGETAHUAN:PP16: Mengetahui tahapan perencanaan giziPP20 : Mengetahui tahapan program gizi

Bahan Kajian:BK. 9 Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaranlatar belakang timbulnya masalah gizidikaitkan dengan pejamu, agens danlingkunganpenilaian status gizid alam suatu survey gizistatus gizi berdasarkan metodeantropometriKartu Menuju Sehat (Balita, anaksekolah,lansia)status gizi berdasarkan metode surveykonsumsi makananstatus gizi berdasarkan pemeriksaan klinis
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

61 TPG66061
Dasar Gizi Olahraga
( MK Pilihan)

3 (2 – 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK : Menyusun program perbaikan pangan dangizi melalui manajemen sumberdaya,lingkungan, teknologi informasi-komunikasisecara professional
PENGETAHUAN:PP: Mengetahui tahapan perencanaan giziPP : Mengetahui tahapan program gizi

Bahan Kajian:BK. 9 Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi Pembelajaranintegrasikan fisiologi; anatomi,  danbiokimia sistem pencernaan dalamhubungannya dengan proses metabolismepada aktivitas fisik dan performa olahraga,menghitung energi dan kebutuhan cairanyang diperlukan untuk aktivitas fisiktertentu,diet dan jenis aktivitas fisik untuk obesitas,aanalisis nutrisi dalam hubungannyadengan pencegahan dan pengobatanpenyakit akibat obesitas; diabetes tipe 2,serta osteoporosis

62 TPG66062
Perencanaan Pangan dan
gizi ( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK : Menyusun program perbaikan pangan dangizi melalui manajemen sumberdaya,lingkungan, teknologi informasi-komunikasisecara professional
PENGETAHUAN:PP: Mengetahui tahapan perencanaan giziPP : Mengetahui tahapan program gizi

Bahan Kajian:BK. 9 Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi PembelajaranFaktor – faktor yang berpengaruh terhadapmasalah giziLangak – langakah pokok perencanaanUpaya perbaikan gizi di indonesia
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMK  ITP KONSENTRASI MANAJEMEN INDUSTRI PERTANIAN SEMESTER 6

63 TPG66047 Manajemen Mutu 3 (2 –1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK : Merancang system produksi pangan yangproduktif dan efisienKK : Merangcang produk pangan denganmemperhatikan aspek teknis dan pasar
PENGETAHUAN:PP : Mengetahui tahapan pengembanganproduk pangan berdasarkan aspek teknis danpasarPP: Mengetahui metode dan teknik untukmncapai system produksi pangan yangproduktif dan efisien

Bahan Kajian:BK Manajemen Agroindustri
Materi Pembelajaran:Definisi mutu menurut Deming,Taguchi,mengolah data dan melakukan statisticalproces control, mengetahui systemmanajemen mutu ISO 9000, ISO 14000,ISO 22000, Total Quality Manajemen,persyaratan mutu untuk mengekporkomoditas pertanian seperti SanitaryandPhytosanitary, Traceability

64
TPG66048

Perancangan dan
Pengembangan Produk

3 (2 –1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK : Merangcang produk pangan denganmemperhatikan aspek teknis dan pasar
PENGETAHUAN:PP : Mengetahui tahapan pengembanganproduk pangan berdasarkan aspek teknisdan pasar

Bahan KajianBK 7. : Rekayasa perancangan produkdan system produksi
Materi Pembelajaran:kebijaksaan produk, konsep pasar, analisiskebutuhan/peluang, proses perencanaan,proses perancangan,penyempurnaan produk danpengembangan produk.
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

65 TPG66049
Mesin dan Peralatan
Industri Pangan

3 (2 –1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK : Merancang system produksi pangan yangproduktif dan efisien
PENGETAHUAN:PP :Mengetahui metode dan teknik untukmncapai system produksi pangan yangproduktif dan efisien

Bahan KajianBK 7.   : Rekayasa perancangan produkdan system produksi
Materi Pembelajaran:Jenis Mesin dan peralatan dalam industrypangan, prinsip kerja mesin, perawatanmesin

66 TPG66050
Manajemen Rantai
Pasok dan rantai Nilai

2 (2 –0)

KETERAMPILAN KHUSUSKK : Kemampuan manajerial dalamagroindustry
PENGETAHUAN:PP :Mengetahui fungsi-fungsi manajementyang diaplikasikan pada industri pangan

Bahan KajianBK6 : Manajemen Agroindustri
Materi Pembelajaran:Definisi Rantai nilai, tahapanpengembangan produk berdasarkanrantai nilai, valuasi rantai niali, definisirantai pasok, jenis rantai pasok, optimasirantai pasok.

67 TPG66066
Sistem Informasi
Manajemen
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK: Merancang model dan sistem informasiindustry pangan
PENGETAHUAN:PP: Mengetahui pemodelan system industry

Bahan KajianBK. 8 Rekayasa Pemodelan dan Sisteminformasi industry pangan
Materi PembelajaranPrespektif sistem informasi  Pendekatankontemporer dalam sistem informasi
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranpangan dan metode rekayasa model dansystem informasi Perkembangan sisteminformasiOrganisasi dan sistem informasiPengaruh systeminformasi pada organisasi dan bisnisPenggunaan systeminformasi untuk keunggulan kempetitifPengertian eCommerce  Teknologi danbisnis

68 TPG66067
Energi Terbarukan
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK : Merangcang produk pangan denganmemperhatikan aspek teknis dan pasarKK : Merancang system produksi pangan yangproduktif dan efisien
PENGETAHUAN:PP : Mengetahui tahapan pengembanganproduk pangan berdasarkan aspek teknis danpasarPP :Mengetahui metode dan teknik untuk mncapaisystem produksi pangan yang produktif danefisien

Bahan KajianBK 7. Rekayasa perancangan produk dansystem produksi
Materi Pembelajaranenergi terbarukan, macam-macam energi,keadaan energi dstm pngmbangan inforunia,selamatkan bumi, energi fosil,bio gas, bioetanol, listrik energi terbarukan, listrik daribuah, sel surya, energi angin, energi air,biomassa

69
TPG66069

Produksi Bersih
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK : Merancang system produksi pangan yangproduktif dan efisien
Bahan Kajian:BK 7.  Rekayasa perancangan produk dansystem produksi
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

PENGETAHUAN:PP :Mengetahui metode dan teknik untuk mncapaisystem produksi pangan yang produktif danefisien
Materi PembelajaranPengelolaan dan pemantauan lingkunganindustry, Konsep Produksi hijau

70 TPG66057
Teknologi Nano industri
Pangan
( MK Pilihan)

3 (2 – 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK : Merancang system produksi pangan yangproduktif dan efisienKK : Merangcang produk pangan denganmemperhatikan aspek teknis dan pasar
PENGETAHUAN:PP : Mengetahui tahapan pengembanganproduk pangan berdasarkan aspek teknis danpasarPP :Mengetahui metode dan teknik untuk mncapaisystem produksi pangan yang produktif danefisien

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan pangan
Materi PembelajaranPengenalan dan pemahaman NanoTeknologi, Roadmap Nanoscience danNanotechnology,Nanoparticles & Nanocapsules . Definisidan  Applications

MK ITP71 TPG67070
Teknologi  Pengolahan
Legum Serealia dan
Umbi-umbian

3 (2 - 1) PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.
Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranPP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas

KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

Ilmu Pangan terapan
Materi PembelajaranTeknologi  Pengolahan Legum( Kacang merah, Kacang tanah), TeknologiPengolahan Serealia ( Jagung, gandum,),Teknologi  Pengolahan Umbi-umbian (Talas, ubi kayu)

72 TPG67071
Teknologi  Pengolahan
Aneka Palma dan Jambu
Mete

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi PembelajaranTeknologi  Pengolahan Legum (kelapa,sagu, ), Teknologi  PengolahanJambu Mete
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas

KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

73 TPG67078
Inovasi dan Kreasi
Produk Pangan

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas
KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmu

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran
Definisi Inovasi dan Kreasi dan aplikasi padaindustry pangan,Paten Haki komoditas hasil pertanian
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranpangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

74
TPG67080

Teknologi Susu
( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas
KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

Bahan KajianBK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran:komoditi susu, produk-produkhasil olahan susu, komponen-komponennutrisi gizi dalam susu sapi, sifat-sifatkimiawi komoditi susu, tentang pengujiancepat menggunakan milkoscan, ujiorganoleptik komoditi susu, uji keasamansusu, alkohol pada susu uji MB susu, ujiberat jenis susu, inti proses standarisasisusu, pengaturan padatan yang terkandungdalam komoditi susu, target nutrisi produkakhir, proses klarifikasi, 1. tahapanproses Pasteurisasi, berbagai hal yangharus diperhatikan pada saat pabrikmenerima komoditi susu sapi, pemanasandan pencampuran komoditi susu sapi, inti
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranpasteurisasi komoditi susu sapi tahapanproses homogenisasi, produk hasil olahankomoditi susu, prosedur pembuatanproduk-produk hasil olahan komoditi susu75 TPG67081 Teknologi Pengolahan

Ikan dan Hasil Laut
( MK Pilihan)

3 (2 - 1) PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas
KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapan
Materi Pembelajaran:komoditi Ikan dan Hasil laut, produk-produk hasil olahan ikani, komponen-komponen nutrisi gizi dalam komoditasikani, produksi hasil ikani ( Pengeringan,pengasapan, pengalengan,ferimventasipeyimpanan produk ikani,
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

76 TPG67082
Teknologi Daging dan
Hasil Ternak
( MK Pilihan)

3 (2 - 1)

PENGETAHUAN:PP12Mampu menjelaskan prinsip unit operasi danunit proses di industri pangan/hasil pertanian.PP13Mampu menjelaskan prinsip dan teknikpenanganan dan pengolahan pangan/hasilpertanian, serta pengaruh parameter prosesterhadap mutu, keamanan dan umur simpanproduk pangan/hasil pertanian.PP14Mampu menjelaskan karakteristik danpenggunaan bahan pengemas
KETERAMPILAN KHUSUSKK. 7 Mampu menerapkan danmenginkorporasikan prinsip-prinsip ilmupangan/hasil pertanian dalam praktek dankondisi nyata di industri pangan/hasil pertanian.KK. 11. Mampu mengembangkan produkpangan/hasil pertanian berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pangan/hasil pertanian

Materi Pembelajaran:
Bahan Kajian:BK3Rekayasa dan proses pengolahan panganBK5Ilmu Pangan terapankomoditi daging dan Hasil Ternak,produk-produk hasil olahan daging danHasil, komponen-komponen nutrisi gizidalam komoditas daging dan Hasil Ternak(Pengeringan, pengasapan,pengalengan,ferimventasi peyimpananproduk Dagin,

MK KONS. GIZI PANGAN
77 TPG67072

Metabolisme Zat Gizi
Mikro

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUS
Bahan Kajian :BK1Kimia dan Analisis PanganBK4
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

PENGETAHUAN:PP15Mampu menjelaskan proses biokimia, konsepdasar ilmu gizi serta hubungan antara konsumsipangan dengan status gizi dan kesehatan.PP16Mampu menjelaskan proses pencernaan danmetabolisme zat gizi.PP17Mampu menjelaskan perbedaan zat gizi danpangan fungsional dalam hubungannya dengankesehatan dan kebugaran.

Biokimia pangan
Materi Pembelajarankonsep metabolisme zat gizi mikrodiantaranya vitamin dan mineral sertahubungannya dengan molekul-molekulpenyusun makhluk hidup dalamperanannya untuk melangsungkanberbagai proses biokimia yang dibutuhkandi dalam tubuh makhluk hidup.

78 TPG67073
Metode Riset Gizi

3 (2 – 1)

KETERAMPILAN KHUSUS

PENGETAHUAN:

Bahan Kajian :BK1Kimia dan Analisis PanganBK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
Materi PembelajaranPendekatan- Pendekatan riset gizi,penarikan kesimpulan riset gizi

79
TPG67084

Gizi Kuliner
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSK K. 19. Mampu mengelola (diet/jasa makananuntuk memenuhi kebutuhan makanan yang Bahan Kajian :BK 9Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranaman, bergizi, dan ekonomis, berdasarkankesukaan dan kebutuhan gizi individu,kelompok, dan masyarakat.

PENGETAHUAN:PP. 17 Mampu menjelaskan perbedaan zat gizidan pangan fungsional dalam hubungannyadengan kesehatan dan kebugaran.PP22Mampu mengetahui tahapan perencanaan giziPP23Mampu mengetahui tahapan program gizi

Materi Pembelajaranlatar belakang gizi kuliner dalam berbagaipenyelenggaraan makanansiklus gizi kuliner, peralatan persiapan,pengolahan dan penyajian makanan, pola rspmakan

80 TPG67085
Manajemen Gizi dalam
Bencana
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK 16 : menganalisis kandungan gizi dan
kualitas makananKK 18 : produk makanan baru berkualitassebagai alternatif untuk meningkatkankebugaran dan produktivitas, pencegahanpenyakit, dan memecahkan masalah gizidan kesehatanKK 20 : Menyusun program perbaikan
pangan dan gizi melalui manajemen
sumberdaya,

PENGETAHUAN:PP. 15. Mampu menjelaskan perbedaan zat gizidan pangan fungsional dalam

Bahan Kajian :
BK Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
BK Penyuluhan Gizi pangan
Materi PembelajaranDefinisi bencana  Jenis-jenis bencana dandampaknya terhadap darurat pangan/giziManajemen bencana,sistem kesehatan pada kondisi darurat,epidemiologi dan surveilans pada kondisidarurat, ghitung kebutuhan makanan padakondisi darurat, bantuan makanan padakondisi darurat, intervensi gizi khususpada kondisi darurat, persiapan,penyimpanan, dan distribusi makanan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranhubungannya dengan kesehatan dankebugaran

PP 21 : Mengetahui tahapan dan metode
penyuluhan dan promosi gizi pangan

PP : Mengetahui tahapan perencanaan gizi
PP : Mengetahui tahapan program gizi

pada kondisi darurat

81 TPG67086 Isu dan Kontroversi
Bidang Gizi
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK 16 : menganalisis kandungan gizi dankualitas makananKK 18 : produk makanan baru berkualitassebagai alternatif untuk meningkatkankebugaran dan produktivitas, pencegahanpenyakit, dan memecahkan masalah gizidan kesehatanKK 20 : Menyusun program perbaikan pangandan gizi melalui manajemen sumberdaya,
PENGETAHUAN:PP 22 : Mengetahui prosedur analisis gizipanganPP 23 : Mengetahui tahapan dan metodepenyuluhan dan promosi gizi pangan

Bahan Kajian :BK: Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
BK Penyuluhan Gizi pangan
Materi PembelajaranSejarah isu dan kontoversi gizi, Tujuan danManfaa, Ruang lingkup, nutritionquackery, perkembangan terkini pengaruhgizi pada pertumbuhan anak,perkembangan terkini pengaruh gizi padakehamilan dan laktasi, perkembanganterkini pengaruh gizi pada kesehatanorang dewasa, masalah danperkembangan terkini pengaruh gizi padakesehatan lansia

82
TPG67087

Perencanaan Program
Gizi
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK 16 : menganalisis kandungan gizi dankualitas makanan Bahan Kajian :BK: Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranKK 17 : produk makanan baru berkualitassebagai alternatif untuk meningkatkankebugaran dan produktivitas, pencegahanpenyakit, dan memecahkan masalah gizidan kesehatanKK 20 : Menyusun program perbaikan pangandan gizi melalui manajemen sumberdaya

PENGETAHUAN:PP15Mampu menjelaskan proses biokimia,konsep dasar ilmu gizi serta hubunganantara konsumsi pangan dengan status gizidan kesehatan.PP 22 : Mengetahui tahapan perencanaan giziPP 23 : Mengetahui tahapan program gizi

Materi Pembelajaranteori dan tahapan perencanaan gizi,identifikasi masalah, priorita masalah Fishbone dll, Rencana kegiatan/intervensi,filosofi dan seni perencanaan,membuatlaporan perencanaan program gizi,(membuat tujuan, nama program, evaluasi,rencana strategis, analsisi dan pemanfaatandata)

83 TPG67088 Ekonomi Pangan dan
Gizi
( MK Pilihan)

3 (2 – 1)
PENGETAHUAN:PP15 : Mampu menjelaskan proses biokimia,konsep dasar ilmu gizi serta hubunganantara konsumsi pangan dengan status gizidan kesehatan.PP 21 : Mengetahui tahapan dan metodepenyuluhan dan promosi gizi pangan
KETERAMPILAN KHUSUS

Bahan Kajian :BK: Analisis  dan perencanaan Gizi Pangan
BK Penyuluhan Gizi pangan
Materi PembelajaranPengaruh ekonomi makro pada status Gizi,Pengaruh ekonomi mikro pada status gizi,upaya perbaikan status gizi melaluipendekatan ekonomi pangan menghitunggaris kemiskinan dan kebutuhan hidupminimum, prinsip-prinsip minimalisasibiaya konsumsi pangan, analisis
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranKK16 : menganalisis kandungan gizi dankualitas makananKK 17 : produk makanan baru berkualitassebagai alternatif untuk meningkatkankebugaran dan produktivitas, pencegahanpenyakit, dan memecahkan masalah gizi dankesehatan
kelayakan program pangan dan gizi, sertapengukuran dampak ekonomi masalahgizi..

MK KONS. TEKNOLOGI HASIL TERNAK

84 TPG67074
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK25Memiliki kemampuan pengolahan hasil ternak
PENGETAHUAN:PP 28Mampu menjelaskan rekayasaproduksi olahan hasil ternak dan manajemenindustrinya

Bahan Kajian :BK 11. Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi PembelajaranKonsep kesmavet, landasanhukum kesmavet,tujuankesmavet,permasalahan-permasalahan kesmavet, konsep bentukkegiatan kesmavet, bentuk kegiatan dibidang kesmavet, hewani, kesehatanhewan, memahami tindakan pencegahanpenyakit pada hewan, pengawasankeamanan dan mutu daging, melakukanpemeriksaan bahan pangan: daging,pangan: susu.

85 TPG67075
Manajemen Industri
Peternakan dan Hasil
Ternak

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK25 Bahan Kajian :BK 11. Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranMemiliki kemampuan pengolahan hasil ternak

PENGETAHUAN:PP 28Mampu menjelaskan rekayasaproduksi olahan hasil ternak dan manajemenindustrinya
Materi Pembelajarankonsep dasar-dasar manajemen, pengertianmanajemen industri peternakan dan hasilternak, pendekatan sistem produksi,pengembangan operasional industri dibidang peternakan dan hasil ternak, fungsiproduksi, Peran dan kebutuhan stakeholdersdalam rantai pangan, Perencanaan bisnispeternakan dan hasil ternak, pengendalianbisnis peternakan dan hasil ternak,identifikasi lingkungan bisnis peternakandan hasil ternak, analisis peluang bisnispeternakan dan hasil ternak, kualitas danpenelurusan (traceability) peternakan danhasil ternak

86 TPG67090 Inovasi dan
Komersialisasi Hasil
Ternak
( MK Pilihan)

3 (2 – 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK25Memiliki kemampuan pengolahan hasil ternak
PENGETAHUAN:PP 28Mampu menjelaskan rekayasaproduksi olahan hasil ternak dan manajemenindustrinya

Bahan Kajian :BK 11. Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajarankonsep berpikir sains dan teknologi dalammelakukan inovasi dan pengembanganproduk hasil ternak, tahapan-tahapan dalammengembangkan inovasi suatu produk mulaidari deskripsi gagasan hingga produkdiproduksi dan dikomersialisasi evaluasi dan



Direktorat Pembelajaran - 86

No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaraninovasi berkesinambungan

87 TPG67091 Rancangan Industri
Pengolahan Hasil Ternak
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK25Memiliki kemampuan pengolahan hasil ternak
PENGETAHUAN:PP 28Mampu menjelaskan rekayasaproduksi olahan hasil ternak dan manajemenindustrinya

Bahan Kajian :BK 11. Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajaranpengantar bisnis,  analisis situasi bisnis,pengembangan rencana bisnis di bidangpengolahan produk peternakan, danpenyusunan proposal bisnis

88
TPG67092 Iptek Pengolahan Bahan

Pakan
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK25Memiliki kemampuan pengolahan hasil ternak
PENGETAHUAN:PP 28Mampu menjelaskan rekayasaproduksi olahan hasil ternak dan manajemenindustrinya

Bahan Kajian :BK 11. Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi Pembelajarandefinisi teknologi pengolahan pakan, latarbelakang pengolahan pakan, metodepengolahan pakan baik secara mekanik,biologi, maupun kimia, penyimpanan bahanpakan, kerusakan pada bahan pakan,toxicitas pada bahan pakan, feed additif sertafeed suplement.89 TPG67093 Ilmu dan Teknologi 3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUS Bahan Kajian :
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

Pengolahan Kulit
( MK Pilihan) KK25Memiliki kemampuan pengolahan hasil ternak

PENGETAHUAN:PP 28Mampu menjelaskan rekayasaproduksi olahan hasil ternak dan manajemenindustrinya

BK 11. Pengolahan hasil  dan manajemenindustry  hasil ternak
Materi PembelajaranStruktur jaringan kulit,pembentukan kolagen, karakteristik kimiadan fisik kulit dan kolagen, teknikpengawetan kulit, macam bahanpenyamak, macam proses penyamakan,finishing kulit, produksi bersih danpemanfaatan limbah penyamakan.

MK KONST MANJ INDUSTRI PERTANIAN90 TPG67077 Simulasi dan pemodelan
sistem

3 (2 – 1)
KETERAMPILAN KHUSUSKK23 : Merancang model dan sistem informasiindustry pangan
PENGETAHUAN:PP27 : Mengetahui pemodelan systemindustry pangan dan metode rekayasamodel dan system informasi

Bahan Kajian :Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasiindustry pangan
Materi Pembelajaran:Sistem, model, entitas, atributManfaat pemodelan, jenis pemodelan, teoriantrian, pemodelan dengan menggunakanberbagai aplikasi91 TPG67094 Teknik Pengeringan dan

Pembekuan Pangan
( MK Pilihan)

3 (2 – 1)
KETERAMPILAN KHUSUSKK22 : Merancang system produksi pangan

Bahan Kajian :BK 7. Rekayasa perancangan produk dansystem produksi
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaranyang produktif dan efisien

PENGETAHUAN:PP 26 :Mengetahui metode dan teknik untukmncapai system produksi pangan yangproduktif dan efisien

Materi PembelajaranDefinisi Pengeringan, manfaatpengaringan, jenis pengeringan,karakeristik produk pengeringan,Pembekuan, manfaat Pembekuan, jenisPembekuan karakeristik produkPembekuan
MK KONST MANJ INDUSTRI PERTANIAN92 TPG67096 Sistem Kontrol dan

otomasi dalam biosistm
( MK Pilihan)

3 (2 – 1)

KETERAMPILAN KHUSUSKK: Merancang model dan sistem informasiindustry pangan
PENGETAHUAN:PP27 : Mengetahui pemodelan system industrypangan dan metode rekayasa model dan systeminformasi

Bahan Kajian :Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasiindustry pangan
Materi PembelajaranPengantar Otomasi, Kosep Dasar Otomasi,Operasi Manufaktur, Sistem Kontrol Industri,Sensor, Aktuator, dan Komponen SistemKendali, Aplikasi Sistem Kontrol DalamProduksi, robotic industry, Sistem InformasiManufaktur93 TPG67097 Dasar-dasar sistem

informasi grafis
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUSKK: Merancang model dan sistem informasiindustry pangan Bahan Kajian :BK 7Rekayasa Pemodelan dan Sistem informasiindustry pangan
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran

PENGETAHUAN:PP: Mengetahui pemodelan system industrypangan dan metode rekayasa model dansystem informasi
Materi Pembelajaran

94 TPG67098 Teknologi dan
Manajemen Limbah
industri pangan
( MK Pilihan)

3 (2 – 1) KETERAMPILAN KHUSUS

KK : Merancang system produksi pangan yangproduktif dan efisien
PENGETAHUAN:PP : Mengetahui metode dan teknik untukmncapai system produksi pangan yangproduktif dan efisien

Bahan Kajian :BK 6 Rekayasa perancangan produk dansystem produksi
Materi Pembelajaran:Definisi dan jenis limbah, dampak limbah,karakteristik limbah, penanganan limbahpadat, cair dan gas, B3, teknologi hasilsamping indusrti, fungsi Manajemendalam penanganan Limbah

95 UHO68008 KKN 4 (0 – 4)

KETERAMPILAN UMUMKU8 : Mampu melakukan proses evaluasi diri
terhadap kelompok kerja yang berada dibawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri

Materi Pembelajaran:
Mnrapkan iptk kpada masyarakat

96 PRT68008 Seminar 1 (0 – 1)
KETERAMPILAN UMUMKU 2:Mampu menunjukkan kinerja mandiri,bermutu, dan terukur.97

PRT68009 Skripsi 6 (0 – 6)
KETERAMPILAN UMUM
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No Kode MK Nama MK Bobot sks CPL yg dibebankan pd MK Bahan Kajian:
Materi PembelajaranKU4

Menyusun deskripsi saintifik hasil dalam bentuk
skripsi, laporan tugas hasil dan mengunggahnya
ke laman perguruan tinggi.KU9
Mampu mendokumentasikan, menyimpan,
mengamankan, dan

menemukan kembali data untuk menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi
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6 Organisasi mata kuliah program studi

Tabel-6: Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi
Smt sks Jlm

MK
KELOMPOK MATA KULIAH
WAJIB PILIHAN MKWU

VIII 11 3 3
VII 12 4 2 2
VI 19 7 6 1
V 21 7 7
IV 19 7 7
III 20 7 7
II 22 9 9 2
I 20 8 8 3

Catatan:
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU):
a. Pendidikan Agama
b. Pancasila
c. Bahasa Indonesia
d. Bahasa Inggris
e. Kewarganegaraan
f. Teknologi Informasi
g. Wawasan Kemaritiman
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7 Daftar sebaran mata kuliah tiap semester
Tabel-7: Daftar Mata kuliah per semester

Semes
ter

Kode
Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah Minat
SKS (Teori-

Praktek) Prasyarat

Wajib Pilihan
I

UHO61001

Agama
- Islam
- Kristen Katolik
- Kristen Protestan
- Hindu
- Budha

TPG 3 (3 – 0) -

UHO61002 Pancasila TPG 2 (2 - 0)
UHO61004 Bahasa Indonesia TPG 2 (2 – 0)
PRT61001 Pengantar Ilmu Pertanian TPG 2 (2 – 0)
PRT61007 Pengantar Teknologi Pangan TPG 2 (2 – 0)
TPG61001 Matematika TPG 3 (3 – 0)
TPG61002 Fisika Dasar TPG 3 (2 – 1)
TPG61003 Kimia Dasar TPG 3 (2 – 1)

Jumlah 20 (18 - 2)

II UHO62003 Kewarganegaraan TPG 2 (2 – 0)
UHO62005 Bahasa Inggris TPG 2 (2 – 0)

PRT62006
Dasar-dasar Penyuluhan dan
Komunikasi Pertanian

TPG
3 (2 – 1)

TPG62004 Biologi Dasar TPG 3 (2 – 1)
TPG62005 Kimia Pangan TPG 3 (2 – 1)

TPG62006 Kebudayaan Pangan  Daerah TPG 2 (2 – 0)

TPG62007 Pengetahuan Bahan Pangan TPG 2 (2 – 0)
TPG62008 Statistika TPG 3 (2 – 1)
TPG62009 Prinsip Teknik Pangan TPG 2 (2 – 0)

Jumlah 22 (18 - 4)

III UHO63007 Wawasan Kemaritiman TPG 3 (3 – 0)
UHO63009 Teknologi Informasi TPG 2 (2 – 0)

TPG63010
Satuan Operasi Industri
Pangan

TPG
3 (2 – 1)

TPG63011 Mikrobiologi Dasar TPG 3 (2 – 1)
TPG63012 Biokimia Pangan Dasar TPG 3 (2 – 1)
TPG63013 Kimia Fisika Pangan TPG 3 (2 - 1)
TPG63014 Analisis Pangan TPG 3 (2 – 1)



Direktorat Pembelajaran - 93

Jumlah 20 (15 - 5)

IV TPG64015 Biokimia Pangan Lanjut TPG 3 (2 – 1)
TPG64016 Mikrobiologi Pangan TPG 3 (2 – 1)

TPG64017
Manajemen Produksi dan
Pemasaran

TPG
2 (2 – 0)

TPG64018 Teknologi Pengolahan dan
Pengawetan Pangan

TPG
3 (2 - 1)

TPG64019 Uji Inderawi/Sensorik TPG 3 (2 – 1)

TPG64020
Keamanan dan Sanitasi
Industri Pangan

TPG
3 (2 – 1)

TPG64021 Metodologi Penelitian dan
Penulisan Karya Ilmiah

TPG
2 (2 – 0)

Jumlah 19 (14-5)

V TPG65022
Formulasi dan Fortifikasi
Pangan

TPG
3 (2 – 1)

TPG65023 Teknologi Fermentasi TPG 3 (2 – 1)

TPG65024
Pengawasan Mutu,
Sertifikasi dan HACCP
Industri Pangan

TPG
3 (2 – 1)

TPG65025
Aplikasi Bioteknologi
Pangan

TPG
3 (2 – 1)

TPG65026
Evaluasi Gizi Pada
Pengolahan Pangan

TPG
3 (2 – 1)

TPG 65027 Perancangan Percobaan TPG 3 (2 –1)
TPG65028 Fisiologi Pasca Panen ITP 3 (2 – 1)

TPG65029
Gizi dan Kesehatan
Masyarakat

GMS
3 (2 – 1)

TPG65030 Enzim Pangan Hasil Ternak THT 3 (2 – 1)
TPG65031 Manajemen Agroindustri TIP 3 (2 – 1)

Jumlah 21 (14-7)

VI UHO66010 Kewirausahaan TPG 2 (2 - 0)
TPG66032 Perencanaan  Industri Pangan ITP 2 (2 - 0)

TPG66033
Teknologi Pengolahan Kopi
dan Kakao

ITP 3 (2 - 1)

TPG66034 Teknologi Karbohidrat ITP 3 (2 - 1)
TPG66035 Teknologi Protein ITP 3 (2 - 1)

TPG66036
Teknologi Pengemasan dan
Penyimpanan

TPG
3 (2 – 1)

TPG66052 Teknologi Minyak dan Lemak ITP 3 (2 - 1)
TPG66053 Teknologi Buah dan Sayur ITP 3 (2 - 1)
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TPG66054 Pangan Fungsional ITP 3 (2 - 1)
TPG66055 Manajemen Industri Catering ITP 3 (2 - 1)

TPG66056
Teknologi Rempah dan
Minyak Atsiri

ITP 3 (2 - 1)

TPG66057
Teknologi Nano industri
Pangan

3 (2 – 1)

TPG66058 Bahan Tambahan Pangan ITP 3 (2 - 1)
Jumlah 16 (12–4) 3 (2 – 1)

MK  Konsentrasi Gizi Pangan (GP)
UHO66010 Kewirausahaan TPG 2 (2 - 0)
TPG66037 Metabolisme Zat Gizi Makro GP 3 (2 – 1)

TPG66038
Penyuluhan dan Konsultasi
Gizi Pangan

GP 3 (2 – 1)

TPG66039
Suplemen dan Pangan
Fungsional

GP 3 (2 – 1)

TPG66040 Manajemen Jasa Boga GP 2 (2 – 0)
TPG66041 Gizi Daur dalam Kehidupan GP 3 (2 - 1)

TPG660597.1.1.1.1 Topik Khusus Gizi Pangan GP 3 (2 – 1)

TPG66060 Penilaian status Gizi GP 3 (2 - 1)
TPG66061 Dasar Gizi Olahraga GP 3 (2 – 1)
TPG66062 Perencanaan Pangan dan gizi GP 3 (2 – 1)

TPG66057
Teknologi Nano industri
Pangan

3 (2 – 1)

TPG66058 Bahan Tambahan Pangan GP 3 (2 - 1)
Jumlah 16 (12-4) 3 (2 – 1)

MK Konsentrasi  Teknologi Hasil Ternak (THT)
UHO66010 Kewirausahaan TPG 2 (2 - 0)

TPG66042
Teknologi Pengolahan Hasil
Samping Ternak

THT
3 (2 - 1)

TPG66043
Perundang-undangan dan
Kebijakan Pembangunan
Peternakan

THT
2 (2 - 0)

TPG66044 Ilmu dan Teknologi Daging THT 3 (2 – 1)
TPG66045 Ilmu dan Teknologi Susu THT 3 (2 - 1)
TPG66046 Ilmu dan Teknologi Telur THT 3 (2 - 1)
TPG66063 Pangan dan Gizi Hasil Ternak THT 3 (2 – 1)
TPG66064 Penerapan HACCP Hasil

Ternak
THT 3 (2 – 1)

TPG66065 Teknologi Pengolahan Madu THT 3 (2 – 1)

TPG66057
Teknologi Nano industri
Pangan

ITP
3 (2 - 1)

TPG66058 Bahan Tambahan Pangan ITP 3 (2 –1)
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Jumlah 16 (12-4) 3 (2 – 1)
MK Konsentrasi Manajemen Industri Pertanian (MIP)

UHO66010 Kewirausahaan TPG 2 (2 - 0)
TPG66047 Manajemen Mutu MIP 3 (2 –1)

TPG66048
Perancangan dan
Pengembangan Produk

MIP 3 (2 –1)

TPG66049
Mesin dan Peralatan Industri
Pangan

MIP 3 (2 –1)

TPG66050
Manajemen Rantai Pasok dan
rantai Nilai

MIP 2 (2 –0)

TPG66051 K3 dan ergonomic MIP 3 (2 –1)
TPG66066 Sistem Informasi Manajemen MIP 3 (2 – 1)
TPG66067 Energi Terbarukan MIP 3 (2 – 1)

TPG66068
Teknologi Pengolahan Non
Thermal

MIP
3 (2 – 1)

TPG66069 Produksi Bersih 3 (2 – 1)

TPG66057
Teknologi Nano industri
Pangan

MIP
3 (2 - 1)

Jumlah 16 (12-4) 3 (2 – 1)

VII TPG67070 Teknologi  Pengolahan Legum
Serealia dan Umbi-umbian

ITP 3 (2 - 1)

TPG67071
Teknologi  Pengolahan Aneka
Palma dan Jambu Mete

ITP
3 (2 - 1)

TPG67078
Inovasi dan Kreasi Produk
Pangan

ITP 3 (2 - 1)

TPG67079 Teknologi Flavouring ITP 3 (2 - 1)
TPG67080 Teknologi Susu ITP 3 (2 - 1)
TPG67081 Teknologi Pengolahan Ikan

dan Hasil Laut
ITP 3 (2 - 1)

TPG67082
Teknologi Daging dan Hasil
Ternak

ITP 3 (2 - 1)

TPG67083 Teknologi Pengeringan ITP 3 (2 – 1)
6 (4 - 2) 6 (4 – 2)

MK  Konsentrasi Gizi Pangan (GP)
TPG67072 Metabolisme Zat Gizi Mikro GP 3 (2 – 1)
TPG67073 Metode Riset Gizi GP 3 (2 – 1)
TPG67084 Gizi Kuliner GP 3 (2 – 1)

TPG67085
Manajemen Gizi dalam
Bencana

GP
3 (2 – 1)

TPG67086
Isu dan Kontroversi Bidang
Gizi

GP 3 (2 – 1)

TPG67087 Perencanaan Program Gizi GP 3 (2 – 1)
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TPG67088 Ekonomi Pangan dan Gizi GP 3 (2 – 1)

TPG67089
Bioetika dan Kesehatan
Masyarakat

GP 3 (2 – 1)

Jumlah 6 (4 - 2) 6 (4 – 2)

MK  Konsentrasi  Teknologi Hasil Ternak (THT)

TPG67074 Kesehatan Masyarakat Veteriner THT 3 (2 – 1)

TPG67075
Manajemen Industri Peternakan dan
Hasil Ternak

THT 3 (2 – 1)

TPG67090 Inovasi dan Komersialisasi Hasil
Ternak

THT 3 (2 – 1)

TPG67091 Rancangan Industri Pengolahan Hasil
Ternak

THT 3 (2 – 1)

TPG67092 Iptek Pengolahan Bahan Pakan THT 3 (2 – 1)
TPG67093 Ilmu dan Teknologi Pengolahan

Kulit
THT 3 (2 – 1)

Jumlah 6 (4 - 2) 6 (4 – 2)
MK  Konsentrasi Manajemen Industri Pertanian (MIP)

TPG67076 Tata letak dan perancangan
pabrik

MIP 3 (2 – 1)

TPG67077 Simulasi dan pemodelan sistem MIP 3 (2 – 1)

TPG67094 Teknik Pengeringan dan
Pembekuan Pangan

MIP 3 (2 – 1)

TPG67095 Kecerdasan Buatan MIP 3 (2 – 1)
TPG67096 Sistm Kontrol dan otomasi dalam

biosistm
MIP 3 (2 – 1)

TPG67097 Dasar-dasar sistem informasi
grafis

MIP 3 (2 – 1)

TPG67098 Teknologi dan Manajemen
Limbah industri pangan

MIP 3 (2 – 1)

6 (4 - 2) 6 (4 – 2)

VIII UHO68008 KKN TPG 4 (0 – 4)
PRT68008 Seminar TPG 1 (0 – 1)
PRT68009 Skripsi TPG 6 (0 – 6)

Jumlah 11 (0 – 11)

TOTAL SKS SEMESTER I – VIII 144(101–43)
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8 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL
JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

UNIVERSITAS HALU OLEO
Mata kuliah : Perancangan Tata Letak Pabrik Kode MK : -
Mata kuliah prasyarat : - Bobot MK : 3
Dosen Pengampu : MuhSyukri S ST.,MP, SAKIR ST.,M.SC Kode Dosen : -
Alokasi Waktu : Tatap muka 3 sks (14 x 100 menit),
Capaian Pembelajaran : 1. Peserta mata kuliah mampu memahami dasar-dasar untuk perencanaan dan perancangan tata

letak Pabrik.
2. Peserta mata kuliah dapat menerapkan teknik-teknik analisis dalam perancangan tata letak

Pabrik.
3. Peserta mata kuliah dapat memberikan solusi dalam rangka pemecahan masalah yang

berhubungan dengan tata letak Pabrik.
SESI KEMAMPUAN

AKHIR
MATERI

PEMBELAJARAN
BENTUK

PEMBELAJARAN
SUMBER

PEMBELAJARAN
INDIKATOR
PENILAIAN

1 Memahami dasar-dasar
untuk perencanaan dan
perancangan tata letak
fasilitas

Pengantar
Perancangan Tata
Letak Fasilitas

1. Metoda
contextual
instruction

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Tompkins, James A., et.al., Facilities Planning,
John Wiley & Sons, Canada, 1996

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis
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SESI KEMAMPUAN
AKHIR

MATERI
PEMBELAJARAN

BENTUK
PEMBELAJARAN

SUMBER
PEMBELAJARAN

INDIKATOR
PENILAIAN

2 Memahami dasar-dasar
untuk perencanaan dan
perancangan tata letak
fasilitas

Perancangan Tata
Letak Fasilitas

1. Metoda
contextual
instruction

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Tompkins, James A., et.al., Facilities Planning,
John Wiley & Sons, Canada, 1996

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

3 Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas terkait dengan
SLP

Systematic Layout
Planning (SLP)

1. Metoda
contextual
instruction

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Richard M. Francis., et.al., Facility Layout and
Location: An Analytical Approach, Prentice
Hall, New Jersey, 1992

4. Tompkins, James A., et.al., Facilities Planning,
John Wiley & Sons, Canada, 1996

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

4 Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas terkait dengan
pembuatan AC dan OPC

Prinsip Pembuatan
Assembly Chart
(AC) dan
Operation Proces
Chart (OPC)

1. Metoda
contextual
instruction dan
discovery learning

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Fred E. Meyers, Plant Layout and Material

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis
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SESI KEMAMPUAN
AKHIR

MATERI
PEMBELAJARAN

BENTUK
PEMBELAJARAN

SUMBER
PEMBELAJARAN

INDIKATOR
PENILAIAN

Handling, Prentice Hall, USA, 1993
4. Tompkins, James A., et.al., Facilities Planning,

John Wiley & Sons, Canada, 1996
5 Menerapkan teknik-

teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
analisis aliran

Analisa Aliran 1. Metoda
contextual
instruction

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Fred E. Meyers, Plant Layout and Material
Handling, Prentice Hall, USA, 1993

4. Richard M. Francis., et.al., Facility Layout and
Location: An Analytical Approach, Prentice
Hall, New Jersey, 1992

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

6 Memahami dasar-dasar
untuk perencanaan dan
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
prinsip dan alat material
handling

Penanganan
Bahan (Material
Handling) #1

1. Metoda
contextual
instruction dan
discovery learning

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Fred E. Meyers, Plant Layout and Material
Handling, Prentice Hall, USA, 1993

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

7 Menerapkan teknik- Penanganan 1. Metoda 1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik Ketepatan
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SESI KEMAMPUAN
AKHIR

MATERI
PEMBELAJARAN

BENTUK
PEMBELAJARAN

SUMBER
PEMBELAJARAN

INDIKATOR
PENILAIAN

teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
perhitungan material
handling

Bahan (Material
Handling) #2

contextual
instruction dan
problem base
learning

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Fred E. Meyers, Plant Layout and Material
Handling, Prentice Hall, USA, 1993

penjelasan dan
ketajaman
analisis

8 Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
kebutuhan luas area

Penentuan
Kebutuhan Luas
Area

1. Metoda
contextual
instruction dan
discovery learning

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Heragu, Sunderesh., Facilities Design 2nd
Edition, PWS Publishing Company, Boston,
2006

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

9 Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah

Penentuan Luas
Lantai

1. Metoda
contextual
instruction

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis
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SESI KEMAMPUAN
AKHIR

MATERI
PEMBELAJARAN

BENTUK
PEMBELAJARAN

SUMBER
PEMBELAJARAN

INDIKATOR
PENILAIAN

yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
luas lantai

3. Heragu, Sunderesh., Facilities Design 2nd
Edition, PWS Publishing Company, Boston,
2006

10 Memahami dasar-dasar
untuk perencanaan dan
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
pergudangan

Pergudangan 1. Metoda
contextual
instruction dan
discovery learning

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Heragu, Sunderesh., Facilities Design 2nd
Edition, PWS Publishing Company, Boston,
2006

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

11 Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
penentuan lokasi dan
tata letak

Penentuan Lokasi
dan Tata Letak
Fasilitas

1. Metoda
contextual
instruction

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Richard M. Francis., et.al., Facility Layout and
Location: An Analytical Approach, Prentice
Hall, New Jersey, 1992

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

12 Memahami dasar-dasar Perancangan Tata 1. Metoda 1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik Ketepatan
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SESI KEMAMPUAN
AKHIR

MATERI
PEMBELAJARAN

BENTUK
PEMBELAJARAN

SUMBER
PEMBELAJARAN

INDIKATOR
PENILAIAN

untuk perencanaan dan
perancangan tata letak
fasilitas terkait dengan
perancangan tata letak
dengan bantuan
komputer

Letak Dengan
Bantuan Komputer

contextual
instruction dan
discovery learning

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Heragu, Sunderesh., Facilities Design 2nd
Edition, PWS Publishing Company, Boston,
2006

penjelasan dan
ketajaman
analisis

13 Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait dengan
metode penugasan

Metode
Penugasan Dalam
Pemindahan
Bahan

1. Metoda
contextual
instruction

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Richard M. Francis., et.al., Facility Layout and
Location: An Analytical Approach, Prentice
Hall, New Jersey, 1992

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis

14 Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata letak
fasilitas dan memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak

Graph Based
Construction
Method (GBCM)

1. Metoda
contextual
instruction dan
discovery learning

2. Media : kelas,
komputer, LCD,
whiteboard, web

1. Sritomo Wignyosoebroto, Tata Letak Pabrik
dan Pemindahan Bahan, PT Guna Widya,
Jakarta, Indonesia, 2009

2. Apple, James M., Tataletak Pabrik dan
Pemindahan Bahan, Penerbit ITB, Bandung,
1990

3. Richard M. Francis., et.al., Facility Layout and
Location: An Analytical Approach, Prentice

Ketepatan
penjelasan dan
ketajaman
analisis
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SESI KEMAMPUAN
AKHIR

MATERI
PEMBELAJARAN

BENTUK
PEMBELAJARAN

SUMBER
PEMBELAJARAN

INDIKATOR
PENILAIAN

fasilitas terkait dengan
GBCM

Hall, New Jersey, 1992

Kendari, 05 Oktober 2020
Mengetahui,
Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ............
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EVALUASI PEMBELAJARAN

SESI PROSE-
DUR

BEN-
TUK

SEKOR > 77
( A / A-)

SEKOR > 65
(B- / B / B+ )

SEKOR > 60
(C / C+ )

SEKOR > 45
( D )

SEKOR < 45
( E )

BOBOT

1 Post test Tes
tertulis
(UTS)

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dengan
sangat tepat

Memahami
dasar-dasar
untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
dengan tepat

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
dengan cukup
tepat

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dengan
kurang tepat

Tidak memahami
dasar-dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas

6%

2 Post test Tes
tertulis
(UTS)

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dengan
sangat tepat

Memahami
dasar-dasar
untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
dengan tepat

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
dengan cukup
tepat

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dengan
kurang tepat

Tidak memahami
dasar-dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas

6%

3 Post test Tes
tertulis
(UTS)

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas terkait
SLP dengan sangat
tepat

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait SLP
dengan tepat

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait SLP
dengan cukup
tepat

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas terkait
SLP dengan kurang
tepat

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas terkait
SLP

7%

4 Post test Tes
tertulis

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam

Menerapkan
teknik-teknik

Menerapkan
teknik-teknik

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam

Tidak menerapkan
teknik-teknik

7%
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SESI PROSE-
DUR

BEN-
TUK

SEKOR > 77
( A / A-)

SEKOR > 65
(B- / B / B+ )

SEKOR > 60
(C / C+ )

SEKOR > 45
( D )

SEKOR < 45
( E )

BOBOT

(UTS) perancangan tata
letak fasilitas terkait
pembuatan AC dan
OPC dengan sangat
tepat

analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait
pembuatan AC
dan OPC dengan
tepat

analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait pembuatan
AC dan OPC
dengan cukup
tepat

perancangan tata
letak fasilitas terkait
pembuatan AC dan
OPC dengan kurang
tepat

analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas terkait
pembuatan AC dan
OPC

5 Post test Tes
tertulis
(UTS)

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
analisis aliran dengan
tepat

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait analisis
aliran dengan
tepat

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
analisis aliran
dengan tepat

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
analisis aliran
dengan kurang tepat

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
analisis aliran

8%

6 Post test Tes
tertulis
(UTS)

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka

Memahami
dasar-dasar
untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
terkait prinsip

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka

Tidak memahami
dasar-dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka

8%
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SESI PROSE-
DUR

BEN-
TUK

SEKOR > 77
( A / A-)

SEKOR > 65
(B- / B / B+ )

SEKOR > 60
(C / C+ )

SEKOR > 45
( D )

SEKOR < 45
( E )

BOBOT

pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
prinsip dan alat
material handling
dengan tepat

dan alat material
handling dengan
tepat

fasilitas terkait
prinsip dan alat
material handling
dengan tepat

pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
prinsip dan alat
material handling
dengan kurang tepat

pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
prinsip dan alat
material handling

7 Post test Tes
tertulis
(UTS)
dan
Tugas
mandiri

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
perhitungan material
handling dengan
tepat

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
terkait
perhitungan
material handling
dengan tepat

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
perhitungan
material handling
dengan tepat

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
perhitungan material
handling dengan
kurang tepat

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
perhitungan
material handling

8%

8 Post test Tes
tertulis
(UAS)

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait kebutuhan

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan

8%
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SESI PROSE-
DUR

BEN-
TUK

SEKOR > 77
( A / A-)

SEKOR > 65
(B- / B / B+ )

SEKOR > 60
(C / C+ )

SEKOR > 45
( D )

SEKOR < 45
( E )

BOBOT

pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
kebutuhan luas area
dengan tepat

luas area dengan
tepat

dengan tata letak
fasilitas terkait
kebutuhan luas
area dengan tepat

pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
kebutuhan luas area
dengan kurang tepat

solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
kebutuhan luas area

9 Post test Tes
tertulis
(UAS)

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait luas
lantai dengan tepat

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait luas lantai
dengan tepat

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
luas lantai dengan
tepat

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait luas
lantai dengan kurang
tepat

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait luas
lantai

8%

10 Post test Tes
tertulis
(UAS)

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah

Memahami
dasar-dasar
untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
terkait
pergudangan

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah

Tidak memahami
dasar-dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah

7%
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SESI PROSE-
DUR

BEN-
TUK

SEKOR > 77
( A / A-)

SEKOR > 65
(B- / B / B+ )

SEKOR > 60
(C / C+ )

SEKOR > 45
( D )

SEKOR < 45
( E )

BOBOT

yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
pergudangan
dengan tepat

dengan tepat pergudangan
dengan tepat

yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
pergudangan
dengan kurang tepat

yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
pergudangan

11 Post test Tes
tertulis
(UAS)

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
penentuan lokasi dan
tata letak dengan
tepat

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait penentuan
lokasi dan tata
letak dengan
tepat

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
penentuan lokasi
dan tata letak
dengan tepat

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
penentuan lokasi
dan tata letak
dengan kurang tepat

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
penentuan lokasi
dan tata letak

6%

12 Post test Tes
tertulis
(UAS)

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas terkait
perancangan tata
letak dengan
bantuan komputer

Memahami
dasar-dasar
untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
terkait
perancangan tata

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas
terkait
perancangan tata
letak dengan

Memahami dasar-
dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas terkait
perancangan tata
letak dengan
bantuan komputer

Tidak memahami
dasar-dasar untuk
perencanaan dan
perancangan tata
letak fasilitas terkait
perancangan tata
letak dengan
bantuan komputer

7%



Direktorat Pembelajaran - 109

SESI PROSE-
DUR

BEN-
TUK

SEKOR > 77
( A / A-)

SEKOR > 65
(B- / B / B+ )

SEKOR > 60
(C / C+ )

SEKOR > 45
( D )

SEKOR < 45
( E )

BOBOT

dengan sangat tepat letak dengan
bantuan
komputer dengan
tepat

bantuan
komputer dengan
cukup tepat

dengan kurang tepat

13 Post test Tes
tertulis
(UAS)

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
metode penugasan
dengan tepat

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait metode
penugasan
dengan tepat

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
metode
penugasan
dengan tepat

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
metode penugasan
dengan kurang tepat

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
metode penugasan

8%

14 Post test Tes
tertulis
(UAS)
dan
Tugas
mandiri

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait GBCM

Menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas
terkait GBCM
dengan tepat

Memberikan
solusi dalam
rangka
pemecahan
masalah yang
berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait
GBCM dengan
tepat

Menerapkan teknik-
teknik analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
memberikan solusi
dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak
fasilitas terkait GBCM

Tidak menerapkan
teknik-teknik
analisis dalam
perancangan tata
letak fasilitas dan
tidak memberikan
solusi dalam rangka
pemecahan masalah
yang berhubungan
dengan tata letak

6%
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SESI PROSE-
DUR

BEN-
TUK

SEKOR > 77
( A / A-)

SEKOR > 65
(B- / B / B+ )

SEKOR > 60
(C / C+ )

SEKOR > 45
( D )

SEKOR < 45
( E )

BOBOT

dengan tepat dengan kurang tepat fasilitas terkait
GBCM

Komponen penilaian :
1. Kehadiran = 10%
2. Tugas = 40%
3. UTS = 25%
4. UAS = 25%

Kendari, 05 Oktober 2020
Mengetahui,
Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,
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9 Pengelolaan Pemebelajaran(Jelaskan pengelolaan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran mengacu pada standarpengelolaan yg terdapat pada pasal 38-39 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016, dansesuaikan dengan kekhasan masing-masing program studi dan perguruan tinggi.)
Secara garis besar, model tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi.

Tahap Perencanaan Implementasi

Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan
implementasi (operasional) yang ingin dicapai. Usaha ini mempertimbangkan metode
(tehnik), sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang
dibutuhkan, besar anggaran, personalia yang terlibat dan sistem evaluasi, dengan
mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi serta faktor
internal dan eksternal.

Tahap Pelaksanaan Implementasi

Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blue print yang telah disusun dalam fase
perencanaan, dengan mengunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah
ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai
dengan kondisi yang ada.

Tahap Evaluasi Implementasi.

Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Pertama, melihat proses pelaksanaan yang
sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan
rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Kedua,
melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil
yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan
menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal dan waktu yang
ditentukan dalam tahap perencanaaan.
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10 Penutup
(Tuliskan beberapa kalimat atau alenia terkait dengan penyusunan, implematasi, dan
harapan bapak/ibu terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi
bapak/ibu maupun pendidikan tinggi di Indonesia pada umum nya)

Kurikulum Prodi Teknologi pangan diatas  disusun dalam bentuk yang mudah

dikomunikasikan kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders) di dalam

institusi pendidikan, akuntabel, dan mudah diaplikasikan dalam praktik. Kurikulum

merupakan “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan

kompetensi lulusan dari suatu program studi.

Harapan kami, dengan  dokumen kurikulum ini dapat mencapai tujuan pendidikan

dan tuntutan kompetensi lulusan Prodi Teknologi Pangan, sehingga lulusan Prodi

Teknologi Pangan memiliki keunggulan komparatif di bidangnya.


