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Mizanuddin Sitompul,S.T., M.T.  

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

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

CPL S1 

CPL S2 

CPL S6 

 

CPL PP6 

 

CPL PP10 

 

CPL KU6 

 

CPL KU7 

 

CPL KU5 

 

CPL KK17 

CPL KK68  

 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius  
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika  
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 
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pelaksanaan, dan pengendalian waktu  
Menguasai referensi teknis yang berlaku di Indonesia dan standar yang berlaku di Indonesia bidang bangunan gedung  
 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaganya 
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data 
Mampu melakukan komunikasi di tempat kerja 
Mampu melaksanakan Perundangan-undangan dan / atau ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistim Manajemen 
Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan 



 

CPL KK62 

(SMK3L) dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor. 
Mampu melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu menjelaskan pengertian etika dan etiket 

CPMK2 Mampu menjelaskan pemahaman tentang etika profesi 

CPMK3 Mampu menjelaskan hak dan kewajiban seorang profesional 
CPMK4 Mampu menjelaskan prinsip dasar etika profesi konstruksi 
CPMK5 Mampu menjelaskan tentang kode etik profesi konstruksi 
CPMK6 Mampu menjelaskan tentang Sasaran Bisnis Konstruksi 

CPMK7 Mampu menjelaskan tentang Manajemen SDM 
CPMK8 Mampu menjelaskan tentang Perencanaan dan Pengembangan Karir 
CPMK9 Mampu menjelaskan tentang peraturan tentang ketenagakerjaan 
  

Diskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Etika Profesi dan MSDM merupakan mata kulaih tentang prinsip-prinsip etika dalam menjalankan profesi dan menjelaskan tentang 
manajemen sumber daya manausia di suatu perusahaan atau unit kerja. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengertian etika dan etiket 

2. Etika Profesi 
3. Hak dan Kewajiban seorang profesional 

4. Prinsip dasar Etika Profesi Konstruksi 

5. Kode Etik Profesi Konstruksi 

6. Sasaran Bisnis Konstruksi 

7. Manajemen Sumber Daya Manusia 

8. Perencanaan dan Pengembangan Karir 

9. Peraturan Tentang Ketenagakerjaan 

Daftar Referensi Utama:  

Modul Etika Profesi dan MSDM  
 
Pendukung:  

Buku Ajar : ETIKA PROFESI (ATAKI) 
Nama Dosen 
Pengampu 

Nofriadi, S.Pd.,M.T. 
Drs. Yulfalentino, M.T 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan 

akhir yg 
direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

[Media & Sumber 
Belajar] 

 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

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

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengertian etika dan 

etiket 

 

1. Pendahuluan 

perkuliahan 

2. Pengertian etika 

dan etiket 

3. Penerapan etika 

dan etiket dalam 

kehidupan sehari-

hari 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

etika dan etiket dan 

memberikan contoh 

di lapangan nya 

 

 

 

 

 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

kembali pengertian 

etika dan etiket 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang etika dan 

etiket 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menyebutkan 

pengertian 

etika dan etiket 

- Ketepatan 

menyebutkan 

cotoh 

penerapan 

etika dan etiket 

• Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

etika dan 

etiket  

• Ketepatan 

menjelaskan 

contoh-

contoh 

penerpan 

etika dan 

etiket dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

5 

 



dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

hak dan kewajiban 

seorang profesional 

 

1. Pengertian etika 

profesi 

2. Penerapan etika 

profesi dalam 

lingkungan kerja 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

etika profesi dan 

memberikan contoh 

di lingkungan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

kembali pengertian 

etika profesi 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang etika 

profesi 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menyebutkan 

pengertian 

etika profesi 

- Ketepatan 

menyebutkan 

contoh 

penerapan 

etika profesi 

dilingkungan 

kerja 

• Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

etika profesi  

• Ketepatan 

menjelaskan 

contoh-

contoh 

penerpan 

etika profesi 

di lingkungan 

kerja 

 

5 

 

3 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

hak dan kewajiban 

seorang profesional 

 

1. Hak dan kewajiban 

seorang 

profesional 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

hak dan kewajiban 

seorang profesional 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

kembali hak dan 

kewajiban seorang 

profesional 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang hak dan 

kewajiban seorang 

profesional 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

• Ketepatan 

menjelaskan 

hak dan 

kewajiban 

seorang 

profesional  

 

10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menyebutkan 

hak dan 

kewajiban 

seorang 

profesional 

 

4-5 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

prinsip-prinsip etika 

profesi konstruksi 

 

1. Pengertian etika 

profesi konstruksi 

2. Profesi konstruksi 

3. Etika profesi 

konstruksi 

4. Contoh penerapan 

di dunia konstruksi 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

prinsip -prinsip 

etika profesi 

konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

kembali pengertian 

etika dan etiket 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang prinsip 

etika profesi 

konstruksi 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menyebutkan 

prinsip etika 

profesi 

konstruksi 

- Ketepatan 

menyebutkan 

contoh 

penerapan 

prinsip etika 

profesi di  

kehidupan 

sehari-hari 

• Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

prinsip etika 

profesi 

konstruksi  

• Ketepatan 

menjelaskan 

contoh-

contoh 

penerpan 

prinsip etika 

profesi 

konstruksi 

kehidupan 

sehari-hari 

 

10 

 

6-7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

Kode Etik profesi 

Konstruksi 

 

1. Pengertian kode 

etik profesi 

konstruksi 

2. Kode etik profesi 

konstruksi 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

kembali pengertian 

etika dan etiket 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

• Ketepatan 

menjelaskan 

kode etik 

profesi 

konstruksi 

• Ketepatan 

menjelaskan 

10 

 



ringkasan tentang 

koed etik profesi 

konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

 

 

tentangkode etik 

profesi konstruksi 

 

 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menyebutkan 

kode etik 

profesi 

konstruksi 

- Ketepatan 

menyebutkan 

contoh kode 

etik profesi 

konstruksi 

kehidupan 

sehari-hari 

contoh-

contoh 

penerpan 

kode etik 

profesi 

konstruksi 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

8 Melakukan Evalusi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran    
berikutnya 
 

5 

9-10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

sasaran bisnis 

konstruksi 

 

1. Bisnis konstruksi 

2. Peluang bisnis 

konstruksi dimasa 

depan 

3. Mempersiapkan 

SDM kedunia 

bisnis konstruksi 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

sasaran bisnis 

konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang sasaran 

bisnis konstruksi 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang sasaran 

bisnis konstruksi 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menyebutkan 

sasaran bisnis 

konstruksi 

- Ketepatan 

menyebutkan 

SDM yang 

• Ketepatan 

menjelaskan 

sasaran bisnis 

konstruksi 

• Ketepatan 

menjelaskan 

SDM yang 

dibutuhkan di 

bisinis 

konstruksi 

 

15 



dibutuhkan di 

bisinis 

konstruksi 

11-12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang  

Manajemen Sumber 

Daya Manusia 

 

1. Pengertian 

manajemen 

sumber daya 

manusia 

2. Perencanaan SDM 

3. Penarikan SDM 

yang dibutuhkan 

4. Latihan dan 

pengembangan 

SDM 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

manajemen SDM 

 

 

 

 

 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang manajemen 

SDM 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang manajemen 

SDM 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menjelasakan 

perencanaan 

SDM 

- Ketepatan 

menyebutkan 

Prosedur 

penarikan SDM 

yang 

dibutuhkan 

• Ketepatan 

menjelaskan 

perencanaan 

SDM 

• Ketepatan 

menyebutkan 

Prosedur 

penarikan 

SDM yang 

dibutuhkan 

 

15 

 

13-14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang  

Perencanaan dan 

Pengembangan Karir 

 

1. Perencanaan dan 

pengembangan 

karir 

2. Pemberian Balas 

Jasa dan 

Kompensasi 

3. PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja ) 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

perencanaan dan 

pengembangan 

karir 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang 

perencanaan dan 

pengembangan 

karir 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang 

perencanaan dan 

pengembangan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menjelaskan 

• Ketepatan 

menjelaskan 

perencanaan 

dan 

pengembanga

n karir 

• Ketepatan 

menjelaskan 

pemberian 

balas jasa dan 

kompensasi  

• Ketepatan 

menjelaskan 

10 

 



 

 

 

 

 

 

 

karir 

 

 

perencanaan 

dan 

pengembangan 

karir 

- Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pemberian 

balas jasa dan 

kompensasi 

- Ketepatan 

menjelaskan 

tentang PHK 

 

tentang PHK 

 

15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang  

peraturan tentang 

ketenagakerjaan 

 

1. Peraturan 

ketenagakerjaan 

2. Sangsi terhadap 

pelanggaran 

peraturan 

ketenagakerjaan 

 

Pembelajaran: 

• Kuliah & Diskusi 

 

 

 

 

• Tugas 1:  menyusun 

ringkasan tentang 

Peraturan 

Ketenagakerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

(TM:2x 

50’’) 

 

 

 

 

BT +BM: 

(2x 60’’) 

 

 

 

 

 

 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang Peraturan 

Ketenagakerjaan 

 

• Mahasiswa 

menyusun makalah 

tentang Peraturan 

Ketenagakerjaan 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan. 

 

Bentuk penilaian: 

Bentuk non-tes :  

• Penguasaan 

makalah 

 

Bentuk tes: tes 

lisan 

- Ketepatan 

menyebutkan 

peraturan-

peraturan 

ketenagakerjaa

n 

- Ketepatan 

menyebutkan 

sangsi terhadap 

pelanggaran 

peraturan 

ketenagakerjaa

• Ketepatan 

menjelaskan 

peraturan-

peraturan 

ketenagakerja

an 

• Ketepatan 

menjelaskan 

sangsi 

terhadap 

pelanggaran 

peraturan 

ketenagakerja

an 

 

10 

 



n 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 5 
 

 

Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 

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

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

kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

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

penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 

disertai bukti-bukti. 

 


