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  KATALOG 
  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEJURUAN (PKJ) 

 
 

RASIONAL PROGRAM 

Pendidikan kejuruan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem 
pendidikan nasional. Sejumlah masalah yang dihadapi pendidikan kejuruan 
saat ini adalah: (1) kompetensi lulusan yang belum optimal, (2) daya serap 
SMK dan diklat kejuruan terhadap lulusan PTK yang rendah, (3) masalah 
relevansi antara lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, (4) 
program yang ada di pendidikan kejuruan dibandingkan dengan bidang-
bidang kejuruan yang terbatas, (5) pemahaman visi dan tujuan pendidikan 
kejuruan dengan para praktisi belum selaras, (6) kepedulian industri terhadap 
pendidikan kejuruan di Indonesia yang rendah, (7) sarana dan prasarana 
pendukung pembelajaran di pendidikan kejuruan yang kurang memadai, dan 
(8) iklim akademik di lingkungan penyelenggara pendidikan kejuruan yang 
belum kondusif. 

Sinyalemen yang timbul dimasyarakat adalah bahwa pendidikan tinggi 
cenderung tidak dapat mengejar kemajuan teknologi yang berada didunia 
industri. Saat masuk ke dunia kerja, siswa lulusan perguruan tinggi kejuruan 
masih memerlukan pelatihan dan training tentang teknologi yang sedang 
digunakan di industri. Dalam Higher Education Long Term Strategy 2003-
2010 tiga indikator besar yang merupakan kebutuhan dalam mengembang-
kan pendidikan tinggi adalah; bentuk manajemen yang lebih dinamis selaras 
dengan perubahan yang terus menerus, kebutuhan akan relevansi dan 
kualitas, serta peningkatan kesamaan dan mobilitas sosial melalui pengem-
bangan pendidikan tinggi. 

Reorientasi pendidikan kejuruan di Indonesia menuntut pengkajian 
yang mendasar dan tuntas, sehingga mampu memberikan rumusan asas dan 
prinsip dasar pengembangan pendidikan kejuruan yang relevan. Diperlukan 
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rumusan yang mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan 
pengembangan manajemen sekolah kejuruan dalam mendukung pelaksanaan 
peran strategis pendidikan kejuruan. Tuntutan perubahan di atas mengandung 
implikasi pada perubahan pendekatan pembelajaran, reformulasi peran guru 
dan siswa sekolah kejuruan, pendekatan pengembangan media pendidikan 
kejuruan, evaluasi pembelajaran, yang semuanya memerlukan pengkajian 
dan penelitian yang mendasar, sistematis, serta berkesinambungan untuk 
dapat mencapai tujuan pendidikan kejuruan yang diharapkan. 

Dengan berlakunya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, 
maka pemecahan berbagai masalah, termasuk bidang ketenagaan dan 
pendidikan kejuruan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh 
karenanya, kebutuhan sumberdaya manusia yang berlatar kejuruan sangat 
dibutuhkan pada setiap jajaran di pemerintah daerah, mulai daerah tingkat I, 
daerah tingkat II, kecamatan sampai ke pedesaan. Dalam era otonomi daerah, 
tugas-tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah.  

Jabatan-jabatan tertentu yang semula berada di pusat yang dipegang 
oleh tenaga berkualifikasi master dan doktor saat ini dilaksanakan di daerah 
dan diisi tenaga yang berasal dari daerah. Dengan demikian struktur 
ketenagakerjaan dan kebutuhan ahli dalam bidang pendidikan kejuruan yang 
berkualifikasi master dan doktor akan meningkat karena setiap daerah 
memerlukan tenaga kerja berkualifikasi setingkat itu. Perubahan struktur 
kelembagaan oleh adanya otonomi daerah mendorong pengembangan 
paradigma baru bidang pendidikan kejuruan, yang selain berimplikasi pada 
perlunya pengembangan keilmuan kejuruan juga upaya pemenuhan 
kebutuhan tenaga ahli pendidikan kejuruan. 
 
VISI 

Visi program studi pendidikan kejuruan adalah sebagai penyelenggara 
pendidikan pasca sarjana yang unggul dan menjadi rujukan untuk pengem-
bangan pendidikan pascasarjana dalam bidang pendidikan, pendidikan sains 
dan teknologi, serta pendidikan humaniora. Sedangkan terkait dengan fungsi 
dan tugasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi andal adalah mampu 



Katalog Program Studi S2/S3 PKJ  3 

menghasilkan sumberdaya manusia unggul dalam berbagai bidang, yang 
memiliki kepekaan terhadap perkembangan global, nasional, regional dan 
lokal melalui kegiatan pendidikan penelitian, dan penerapan IPTEKS kepada 
masyarakat. 
 
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana untuk menghasilkan 

tenaga pengembang dalam bidang pendidikan, pendidikan sains dan 
teknologi, serta pendidikan humaniora. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk meng-
hasilkan karya akademik yang unggul dan menjadi rujukan dalam 
bidang pendidikan, pendidikan sains dan teknologi, serta pendidikan 
humaniora. 

3. Membangun masyarakat melalui penerapan hasil-hasil penelitian dan 
kajian dalam bidang pendidikan, pendidikan sains dan teknologi, serta 
pendidikan humaniora . 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kua-
litas dan kinerja Program Pascasarjana. 

 
TUJUAN PROGRAM 

Program Magister (S2) 
Menyiapkan pendidik yang berpotensi sebagai guru berstandar 

internasional dan/atau pengelola dan praktisi lain dalam dunia pendidikan 
kejuruan, sehingga memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan 
dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Kepadanya dituntut menjadi 
warga negara yang baik, yang mampu mengelola dan memecahkan 
problematika pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan, tanpa 
mengabaikan kaidah-kaidah ilmu pendidikan. 

Program S2 Pendidikan Kejuruan bertujuan untuk menghasilkan 
lulusan dengan kualifikasi: 
(1) Sebagai tenaga pengajar bertaraf internasional, peneliti, tenaga ahli 

yang mempunyai kepribadian serta keahlian keguruan dan kemam-
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puan untuk melaksanakan penelitian yang bersifat aplikasi konsep, 
khususnya di bidang pendidikan kejuruan. 

(2) Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maupun masalah yang dihadapi masyara-
kat khususnya yang dapat diterapkan untuk peningkatan kinerja 
organisasi khususnya dan pembangunan pada umumnya. 

(3) Memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan profesi dan 
pengem-bangan ilmu kejuruan melalui penerapan dan penyebarluas-
an hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan kejuruan, memecahkan masalah 
ketenagakerjaan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. 

(4) Memiliki kemampuan bekerjasama secara sinergis dan kolaboratif 
dengan semua pihak termasuk organisasi pemerintah dan swasta, 
industri baik di dalam maupun luar negeri dalam menerapkan, 
merumuskan dan mengen-dalikan berbagai masalah kejuruan. 

(5) Mampu menganalisis berbagai masalah sosial yang memerlukan 
pendekatan multidisiplin sebagai upaya pengembangan kualitas 
sumberdaya manusia daerah guna menyukseskan otonomi daerah 
serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk 
bersaing secara internasional. 

 
Program Doktor (S3) 

Sesuai ketentuan yang tercantum di dalam landasan penyelenggara-
an program doktor, Pascasarjana UM bertujuan menghasilkan : 
(1) Lulusan yang memiliki kompetensi pengembangan teori dan meto-

dologi penelitian di bidang pendidikan kejuruan. 
(2) Penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan kejuruan yang dapat 

diterapkan untuk peningkatan kinerja organisasi pada khususnya dan 
pembangunan pada umumnya. 

(3) Pengabdian pada masyarakat melalui penerapan dan penyebarluasan 
hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembang-
an ilmu pengetahuan teknologi dan kejuruan, penyelesaian permasa-
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lahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan 
negara. 

(4) Kerjasama sinergis dan kolaboratif yang saling menguntungkan, 
saling memperkuat, dan saling melengkapi dengan organisasi-
organisasi pemerintah dan swasta (bisnis), baik di dalam maupun 
luar negeri. 

(5) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia daerah dalam rangka 
ikut serta menyukseskan otonomi daerah serta menyiapkan tenaga 
kerja yang memiliki kompetensi global untuk bersaing secara 
internasional. 

 
STRUKTUR KURIKULUM 

Dalam usaha untuk membentuk kemampuan-kemampuan yang 
dikemukakan di atas, disusun suatu kurikulum yang diperkirakan akan dapat 
menopang ketercapaian tujuan program. Secara garis besar kurikulum 
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 1. Kurikulum Magister (S2) Pendidikan Kejuruan 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester 
1 2 3 4 

A. Matakuliah Umum (MKU) 4 sks          
MKU500 Metodologi Penelitian dan 
Pengembangan 2/2 x       

MKU501 Statistika 2/2 x       
B. Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK) 6 sks          
MKDK510 Landasan Pendidikan Kejuruan 2/2 x       
MKDK511 Landasan Pembelajaran 2/2   x     
MKDK512 Problematika Pendidikan Bidang 
Studi 2/2   x     

C. Matakuliah Keahlian (MKK) 11 sks          
MKK520 Aspek Hukum & Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 2/2 x       

MKK521 Kurikulum Kejuruan 2/2 x       
MKK522 Perencanaan dan Pengembangan 
Laboratorium Teknik 2/2 x       
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Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester 
1 2 3 4 

MKK523 Renewable Technology 2/2   x     
PIN560 Praktik Industri Pendidikan dan Kejuruan 3/8   x     
D. Matakuliah Pilihan          
Konsentrasi Pend. Teknik Elektro: 6 sks          
MKKE530 Matematika Teknik 2/2   x     
MKKE531 Instrumentasi dan Kontrol 2/2   x     
MKKE532 Sistem Komunikasi Data dan Jaringan 
Komputer 2/2     x   

MKKE533 Sistem Informasi 2/2     x   
MKKE534 Elektronika Industri 2/2     x   
Konsentrasi Pend. Teknik Informatika: 6 sks          
MKKI570 Komunikasi Data dan Jaringan 
Komputer 2/2   x     

MKKI571 Sistem Informasi 2/2   x     
MKKI572 Sistem Pendukung Keputusan 2/2     x   
MKKI573 Multimedia 2/2     x   
MKKI5 Artificial Intelligence 2/2     x   
Konsentrasi Pend. Teknik Mesin: 6 sks          
MKKM540 Analisis Kekuatan Bahan 2/2   x     
MKKM541 Mesin Konversi Energi 2/2   x     
MKKM542 Instrumentasi dan Kontrol 2/2     x   
MKKM543 Teknologi Manufaktur 2/2     x   
MKKM544 Matematika Teknik 2/2     x   
Konsentrasi Pend. Teknik Sipil: 6 sks          
MKKS550 Project Finance 2/2   x     
MKKS551 Teknologi Bahan dan Kontrol Kualitas 2/2   x     
MKKS552 Metode Pelaksanaan Konstruksi 2/2     x   
MKKS553 Permodelan & Analisis Struktur 2/2     x   
MKKS554 Gambar Kerja Konstruksi 2/2     x   
Konsentrasi Pend. Tata Boga: 6 sks          
MKKB560 Pangan dan Gizi 2/2   x     
MKKB561 Produk Makanan dan Minuman 2/2   x     
MKKB562 Gizi Daur Kehidupan 2/2     x   
MKKB563 Food Service 2/2     x   
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Sandi dan Nama Matakuliah Sks/ 
Js 

Semester 
1 2 3 4 

MKKB564 Manajemen Usaha 2/2     x   
Konsentrasi Pend. Tata Busana: 6 sks          
MKKT580 Textile and Fashion 2/2   x     
MKKT581 Evaluasi Produk 2/2   x     
MKKT582 Advertising Promosi 2/2     x   
MKKT583 Globalisasi Industri 2/2     x   
MKKT584 Manajemen Industri 2/2     x   
E. Tesis (TES): 6 sks          
TES591 Seminar Usulan 0/2   x     
TES590 Tesis 6/6   x x x 
Jumlah SKS 39 14 15 8 2 

Keterangan: 
 = dapat diselesaikan semester itu 
 
 
 
 
DESKRIPSI MATAKULIAH PROGRAM MAGISTER 
 
MKU500 Metodologi Penelitian dan Pengembangan (2 sks/2 js) 

Paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian deskriptif, 
penelitian eksperimental, penelitian expost facto, penelitian tindakan kelas 
(action research), proposal penelitian, laporan penelitian, interpretasi 
hasil analisis statistik, dan tata tulis karya ilmiah. Membahas tentang: 
tema dan judul penelitian pendidikan kejuruan, menggali permasalahan 
yang layak diteliti, mengembangkan kajian teori pendukung penelitian, 
menyusun hipotesis, memahami metode-metode penelitian, memahami 
variabel, merumuskan definisi istilah dan definisi operasional, menentu-
kan populasi dan sampel, mengembangkan instrumen, menguji validitas 
dan reliabilitas instrumen, menganalisis data, menyusun proposal peneli-
tian, dan menyusun laporan penelitian sesuai dengan format yang berlaku. 
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MKU501 Statistika (3 sks/2 js) 
Pengentar, pengumpulan data, statistik deskriptif sederhana dengan 

komputer, statistik deskriptif lanjut dengan komputer, probabilitas (mate-
matika random), statistik inferensial, inferensial untuk multi sampel tak 
terstruktur, inferensial untuk multi sampel terstruktur, analisis fitting 
untuk sampel khusus. 
 
MKDK510 Landasan Pendidikan (2 sks/2 js) 

Mempelajari konsep dasar dan perspektif historis pendidikan kejuruan, 
landasan filosofis, sosiologis, ekonomi, dan yuridis pendidikan kejuruan; 
berbagai teori dan model pendidikan kejuruan; pengembangan kurikulum 
dan manajemen pendidikan kejuruan; komparasi kebijakan pendidikan 
kejuruan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. 
 
MKDK511 Landasan Pembelajaran (2sks/2js)  
Prasyarat: MKDK 510 Landasan Pendidikan Kejuruan 

Membahas beberapa pandangan, pendekatan dan proses perencanaan, 
pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran dalam latar pembelajaran 
formal, non-formal atau informal. Topik-topik yang dibahas meliputi: 
pandangan pandangan tentang belajar, teori belajar dan teori pembelajaran, 
taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pebelajar, strategi dan metode 
pembelajaran, organisasi isi pembelajaran, dan evaluasi sistem pembelajaran. 
 
MKDK512 Problematika Pendidikan Bidang Studi (2sks/2js) 

Mengembangkan pemahaman dan wawasan mahasiswa tentang 
pendidikan yang luas, baik dalam situasi “normal” maupun situasi 
problematik, dengan membahas masalah umum pendidikan kejuruan dan 
masalah khusus pengajaran (pembelajaran) kejuruan. Perkuliahan mencakup 
segi-segi problematik teoritis dan praktik lapangan (di sekolah). Pokok-
pokok masalah meliputi kebijaksanaan dan pengembangan dan arah 
kecenderungan dalam tinjauan masa depan. Mahasiswa secara perorangan 
mengusulkan topik (kasus) masalah dan berlatih membahas hakikat segi-segi 
permasalahannya dan meninjau kemungkinan pemecahannya 
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MKK520 Aspek Hukum & Keselamatan dan Kesehatan Kerja  

Memperkenalkan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, 
sistem perjanjian kerja, undang-undang dan peraturan keselamatan kerja, 
memberikan pengertian tentang berbagai teknik mencegah dan menang-
gulangi kebakaran, alat perlindungan diri, mengelola bahan berbahaya 
beracun, hazard communication, menjelaskan beberapa aspek K3 bidang 
Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Mesin dan Teknik Sipil, Tata 
Boga dan Tata Busana 
 
MKK521 Kurikulum Kejuruan (2 sks/2js) 

Teori kurikulum, macam-macam kurikulum, karakteristik kurikulum 
pendidikan kejuruan, pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan, 
implementasi kurikulum pendidikan kejuruan, dan evaluasi kurikulum 
pendidikan kejuruan. 
 
MKK522 Perencanaan dan Pengembangan Laboratorium Teknik (2 
sks/2js) 

Tata ruang lab/bengkel, lay out lab/bengkel, perencanaan alat, 
perencanaan bahan, perencanaan biaya, perencanaan SDM, repair and 
maintenance, undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, undang-undang 
keselamatan kerja, konsep gangguan kesehatan akibat kerja, pengetahuan 
tentang pencegahan akibat kerja (polusi), konsep ergonomik, dan faal kerja. 
 
MKK523 Renewable Technology (2 sks/2js) 

Konsep teknologi dan energi yang dapat diperbarui (renewable), 
teknologi energi: surya, air, angin, biomassa, geothermal, gelombang, pasang 
surut, small scale energy, dan energy storage. 
 
PIN560 Praktik Industri Pendidikan dan Kejuruan (3 sks/8 js) 

Menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi 
permasalahan kejuruan secara langsung di industri dengan menularkan 
seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada masyarakat industri 
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dalam memecahkan masalah pembangunan secara prakmatis melalui 
pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. 

 
MKKE530 Matematika Teknik (2 sks/2js) 

Mempelajari konsep dan penerapan matematika pada teknik elektro 
yang berasaskan: Persamaan diferensial orde pertama, persamaan diferensial 
orde kedua, pemecahan persamaan diferensial dengan operator D, 
probabilitas, transformasi Laplace, deret Fourier dan Transformasi Fourier. 

 
MKKE531 Instrumentasi dan Kontrol (2 sks/2js) 

Konsep sistem control, contoh system kontrol, struktur sistem kontrol 
umpan maju dan umpan balik, variable input-output, gangguan, sensor dan 
aktuator, model-model sistem fisik, fungsi transfer dan persamaan keadaan, 
tanggapan waktu, analisis kestabilan,tanggapan frekuensi, kompensator lead 
dan lag, kontrol PID, Otomasi pada mesin produksi. 
 
MKKE532 Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (2 sks/2js)  

Konsep dasar sistem komunikasi data dan jaringan komputer meliputi 
model sistem komunikasi data, transmisi data, transmisi wireless dan 
berpandu, teknik pengkodean sinyal, teknik komunikasi data digital, kontrol 
hubungan data, multipleksing, spread spectrum, circuit switching dan packet 
switching, asynchronous transfer mode, routing in switch network, 
congestion control in switched data network, local area network, wireless 
LAN, cellular wireless, arsitektur komunikasi dan protokol, keamanan 
jaringan, aplikasi terdistribusi 
 
MKKE533 Sistem Informasi (2 sks/2js) 

Mempelajari prinsip, alasan, pendekatan dan metodologi pengem-
bangan sistem informasi dengan pemahaman secara umum komponen dan 
fase yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem informasi baik di dunia 
pendidikan maupun industri. 
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MKKE534 Elektronika Industri (2 sks/2js) 
Konsep sistem kontrol, contoh sistem kontrol, struktur sistem kontrol 

umpan maju dan umpan balik, variable input-output, gangguan, sensor dan 
aktuator, model-model sistem fisik, fungsi transfer dan persamaan keadaan, 
tanggapan waktu, analisis kestabilan,tanggapan frekuensi, kompensator lead 
dan lag, kontrol PID, Otomasi pada mesin produksi. 
 
MKKM540 Analisis Kekuatan Bahan (2 sks/2 js) 

Mempelajari konsep dasar tentang Stress, Strain, tegangan/regangan 
normal dan geser, sistem tegangan statis tertentu, sistem tegangan statis tak 
tentu, tegangan kombinasi, deflection, buckling, fatique dan manufacture 
machanics. 

 
MKKM541 Mesin Konversi Energi (2 sks/2 js) 

Pengertian, ruang lingkup dan aplikasi dari mesin konversi energi, 
Jenis-jenis energi yang dikonversikan, Pengelompokan mesin konversi 
energi, Pengembangan Energi alternatif, Turbin Uap, Turbin Gas, Turbin Air, 
Pompa, Kompresor, Air Condition, dan Mesin Otomotif. 
 
MKKM542 Instrumentasi dan Kontrol (2 sks/2 js) 

Konsep sistem control, contoh system kontrol, struktur sistem kontrol 
umpan maju dan umpan balik, variable input-output, gangguan, sensor dan 
aktuator, model-model sistem fisik, fungsi transfer dan persamaan keadaan, 
tanggapan waktu, analisis kestabilan,tanggapan frekuensi, kompensator lead 
dan lag, kontrol PID, Otomasi pada mesin produksi. 

 
MKKM543 Teknologi Manufaktur (2 sks/2 js) 

Penguasaan operasional mesin-mesin perkakas untuk menghasilkan 
produk berpresisi dan dapat diproduksi secara masal termasuk mesin 
nontradisional (electro discharge machine dan wire cutting), meliputi 
prosedur operasi, parameter operasi, metode pencekaman benda kerja baik 
bentuk umum maupun unik, alat dan penepat, dan prosedur perawatan. 
Memahami pemrograman dasar mesin computer numerical controle (turning 
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and milling), termasuk pemahaman sistem titik referensi, koordinat, setting 
pahat dan benda kerja 
 
MKKM544 Matematika Teknik (2 sks/2 js) 

Mempelajari konsep: Persamaan differensial orde satu, Persamaan 
differensial orde dua, Transformasi Laplace, Deret Fourier, Integral Fourier 
dan Transformasi Fourier, dan Metode analisis vektor dan aplikasinya dalam 
bidang teknik 
 
MKKS550 Project Finance (2 sks/2 js) 

Konsep dasar ekonomi teknik, konsep nilai uang terhadap waktu, 
pemilihan alternatif-alternatif ekonomi, analisa rate of return, analisa titik 
impas, analisa sensitivitas, analisa resiko, evaluasi proyek dengan metode 
rasio manfaat terhadap biaya. 
 
MKKS551 Teknologi Bahan dan Kontrol Kualitas (2 sks/2 js) 

Konsep pembuatan bahan bangunan buatan (beton) dengan jalan 
mengoptimalkan kualitas bahan dasar (semen, pasir, kerikil, dan air), 
sehingga dapat dibuat bahan baru dengan kualitas yang diharapkan. 
Pengenalan bahan dasar, dan beberapa metode membuat campuran 
berdasarkan kualitas bahan dasar tersebut, antara lain: Road Note 4, Acl 
(American Concrete Institute), DOE (Departement of Environment) yang 
dijadikan dasar pembuatan campuran di Indonesia, dan cara coba-coba (Trial 
and Error Methode of Mix Design). Kontrol kualitas meliputi bahan dasar, 
beton segar (meliputi slum test), dan beton yang telah dicetak (meliputi uji 
tekan dll). 
 
MKKM553 Pemodelan dan Analisa Struktur (2 sks/2 js) 

Konsep permodelan struktur bangunan frame 2D dan 3D serta plat, 
mempresentasikan makna hasil Analisa Struktur frame 2D dan 3D serta plat 
dan mempresentasikan makna hasil desain dari frame 2D dan 3D serta plat . 
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MKKS554 Gambar Kerja Konstruksi (2 sks/2 js) 
Konsep, standarisasi dan aplikasi teknologi dalam gambar kerja 

konstruksi. Standarisasi gambar kerja konstruksi meliputi standar nasional 
yang dikembangkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKN) dan 
Standar Nasional Indonesia (SNI), serta perbandingan dengan standar-standar 
yang berlaku internasional seperti: International Building Code (IBC) dan 
masterformat system yang dikeluarkan Construction Spesification Institute 
(CSI), dll. Sedangkan aplikasi teknologi dalam gambar kerja konstruksi 
adalah penggunaan teknologi Computer Aided Drawing (CAD) untuk 
pengolahan gambar kerja konstruksi. 
 
MKKB560 Food Science and Hospitality (2 sks/2 js) 

Mempelajari konsep food science meliputi: 1) kaidah pengolahan 
(heating & cooling foods); 2) pengendalian dalam pengolahan makanan 
meliputi: air, ice crystal and frozen dessert; gula, gula kristal dan 
confectionary; beverages; flour; leavens/ragi; quick breads; yeast breads; 
lemak dan minyak pastry, emulsi; susu dan keju; telur; daging, unggas, ikan, 
sayur dan buah; 3) food sanitasi dan hygiene, sebab-sebab perubahan 
makanan. Mempelajari teori dan trend food science dan gizi dan 
pengaruhnya dalam aplikasi persiapan, produksi, penyajian makanan dan 
pelayanan; bagaimana food services memberi pengaruh pada industri 
pariwisata. 
 
MKKB561 Food & Beverage Product (2 sks/2 js) 

Mempelajari konsep penggunaan teknologi dalam produksi dan servis 
makanan meliputi pengadaan, kontrol biaya, persiapan bahan dalam 
pengembangan produk baru. Interaksi komponen bahan (protein, karbohidrat, 
air, lemak) dalam food and beverage product; pemahaman konsep skill 
standar dalam food preparation/production, food services, tourism/ 
recreation. 
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MKKT584 Manajemen Industri (2 sks/2 js) 
Membahas karakteristik bisnis dan industri, bisnis ownership, 

produksi dan pemasaran, finance, komunikasi, sumber daya manusia, fungsi-
fungsi manajemen dan aplikasinya pada industri jasa bidang boga dan 
busana. Topik-topik yang dibahas meliputi: 1) bisnis dan lingkungan bisnis; 
2) proprietorship and partnership; 3) perencanaan produksi, pemasaran, 
distribusi, purchasing, pricing; 4) finansial analisis dam finansial bisnis; 5) 
planning dan organizing, fungsi kontrol dan pengambilan keputusan. 
 
MKKT580 Textile and Fashion (2 sks/2 js) 

Mempelajari teknologi industri busana yang terdiri dari pengaruh 
busana (the power of fashion), analisa serat dan tekstil, analisa faktor yang 
berpengaruh pada pasar busana. 
 
MKKT581 Evaluasi Produk (2 sks/2 js) 

Mempelajari konsumen sasaran, style dan trend dan ketersediaan 
bahan baku produk busana. 
 
TES590 Tesis (6sks) 

Kerja mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu karya ilmiah 
yang terkait dengan masalah dalam bidang spesialisasi mahasiswa serta 
penulisan laporannya dalam bentuk tesis di bawah bimbingan pembimbing 
atau para pembimbing tesis. Karya ilmiah tersebut berbentuk hasil suatu 
penelitian atau hasil suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk 
tertentu dalam bidang pendidikan dan pengajaran seperti: kurikulum, 
pengajaran, instrumen evaluasi, pengelolaannya, dsb. Termasuk dalam 
kegiatan penulisan tesis adalah kewajiban menyampaikan usulan (proposal) 
penelitian/proyek dalam suatu forum seminar program studi yang diharapkan 
dihadiri oleh semua dosen pembimbing tesis, dosen, metode penelitian, dosen 
program studi, dan mahasiswa-mahasiswa jurusan/program studi. 
 



Katalog Program Studi S2/S3 PKJ  15 

Tabel 2. Kurikulum Doktor (S3) Pendidikan Kejuruan 

Sandi dan Nama Matakuliah Kate-
gori Sks Semester 

1 2 3 4 
I. Program Perkuliahan (29 sks)       
1. Landasan Keilmuan & Pendidikan (DIP)       DIP601 Filsafat Ilmu  S/M/R 2 x    DIP602 Desain Penelitian & Analisis Data  S/M/R 3 x    DIP611 Psikologi Pendidikan Lanjut  S/M/R 2 x    DIP621 Wawasan Pendidikan Kejuruan S/M/R 2  x   2. Spesialisasi Bidang Studi (BSS)       PKJ730 Pengembangan Karir S/M/R 2   x  PKJ731 Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan S/M/R 2 x    PKJ732 Rancangan dan Pengemb. Pend. 
Kejuruan  S/M/R 2  x   
PKJ741 Studi Mandiri I: Teori Kejuruan 
Lanjut S/M/R 2 x    
PKJ742 Studi Mandiri II: Aplikasi Kejuruan 
Lanjut S/M/R 2  x   
PKJ743 Studi Mandiri III: Pendidikan 
Berorientasi Tenaga Kerja  S/M/R 2   x  
II. Disertasi (P/B/L) (28 sks)  
Cakupan Kegiatan:  28     
DIS650 Penulisan Proposal  0/0   x  DIS651 Seminar Proposal (Ujian Kualifikasi) S/M/R 0/4   x  DIS652 Seminar Hasil S/M/R 0/4    x 
DIS653 Penilaian Kelayakan S/M/R 0/0    x 
DIS654 Ujian Disertasi  28    x 

Jumlah sks  56 17 10 14 16 
Keterangan: 
S/M/R  : Pilih yang sesuai 
X : dapat diselesaikan pada semester itu 
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DESKRIPSI MATAKULIAH PROGRAM DOKTOR 
 
DIP601 Filsafat Ilmu (2 Sks/2 Js) 

Mempelajari hakikat ilmu pengetahuan dari sudut pandangan 
otologi, epistemologi, dan etika, dalam rangka membentuk wawasan dan 
kemampuan mahasiswa agar dapat berperan dalam kegiatan pengembang-
an ilmu. Pokok bahasan meliputi: kriteria kebenaran; dasar-dasar ilmu 
pengetahuan, peranan teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
tujuan ilmu pengetahuan, peranan teori dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, prosedur pengembangan ilmu pengetahuan, dan kerangka 
berpikir ilmiah; ethos ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu dan 
teknologi serta pengaruhnya terhadap tata nilai kebudayaan dan kehidup-
an bangsa; filsafat ilmu dalam bidang studi. 
 
DIP602 Desain Penelitian dan Analisis Data (3 sks/3 js)  

Mempelajari modus serta alternatif pola penelitian dalam bidang 
pendidikan kualitatif, kuantitatif atau pola lain. Mata kuliah ini mempe-
lajari teknik-teknik pengolahan data, teknik analisis statistik atau teknik 
analisis data kualitatif. Dinatarnya membahas analisis varian regresi 
ganda, dan log liniear model. Analisis data kualitatif meliputi analisis 
bersama pengumpulan data, analisis data di tempat, dan analisis data di 
luar tempat penelitian. Analisis data menggunakan MINITAB, SPSS/ 
PC+, dan/atau GLIM (Generalised Linier Interactive Modelling). 
 
DIP611 Psikologi Pendidikan Lanjut (3 sks/3 js) 

Membahas konsep dan prinsip pokok beberapa aliran psikologi, 
seperti behaviorisme, kognitivisme, humanisme serta kemungkinan pene-
rapannya dalam pendidikan, dalam proses belajar-mengajar, bimbingan 
dan konseling, manajemen pendidikan dan kegiatan pendidikan lain. 
Tekanan diberikan pada pengenalan dan pemahaman prinsip-prinsip 
fundamental serta kemampuan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam 
pemecahan masalah dalam konteks pendidikan dan pengajaran dalam arti 
yang luas. 
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DIP621 Wawasan Pendidikan (3 sk/3 js) 

Mengkaji masalah-masalah pendidikan yang mendasar dengan 
menggunakan wawasan makro termasuk issu pendidikan kejuruan dan 
penyiapan tenaga kerja yang dihadapi negara/bangsa Indonesia serta 
kaitannya dengan pilihan dan keputusan kebijakan. Pokok-pokok yang 
diketengahkan antara lain: pengertian tentang masalah; issu dan kebijakan 
pendidikan; issu penting dalam pendidikan kejuruan dan kebijakan 
penanggulangannya (pendidikan dan pembangunan; pendidikan dan 
persekolahan; upaya-upaya perbaikan pendidikan). 
 
PKJ630 Pengembangan Karir (3 sks) 

Mata kuliah ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang 
pemecahan masalah yang dihadapi sumber daya manusia di lingkungan 
kerja, pengembangan potensi sumber daya manusia, hak-hak bekerja, 
konsep kerja, konsep quality of work, pengembangan dan pembinaan 
karir, assesment dunia kerja, balikan dan penelitian yang menyangkut 
kerja. 
 
PKJ631 Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan (3 sks) 

Pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan esensial 
tentang kepemimpinan yang dapat menciptakan budaya yang kondusif 
bagi keberhasilan belajar peserta didik pendidikan kejuruan. Matakuliah 
ini difokuskan pada: (1) konsep dasar kepemimpinan pendidikan, (2) 
karakteristik dan model kepemimpinan pendidikan kejuruan, (3) peneli-
tian dan praktik pentingnya kepemimpinan pendidikan bagi keberhasilan 
belajar siswa. 
 
PKJ632 Rancangan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (3 sks) 

Membahas tata cara rancangan dan pengembangan lembaga kejuru-
an mencakup identifikasi kebutuhan penetapan tujuan, organisasi kuri-
kulum, strategi penyampaian dalam lingkungan disiplin kejuruan. 
Mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan mengimplementasikan 
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sebuah program yang sesuai dengan situasi pembelajaran kejuruan di 
lapangan. 

 
PKJ641 Studi Mandiri I: Teori Kejuruan Lanjut (3 sks) 

Mengkaji dan menganalisis sistem penyelenggaraan pendidikan 
kejuruan sebagai bagian pendidikan umum, termasuk paparan yang lebih 
luas mengenai bekerja, dunia kerja, pengembangan potensi, dan memper-
tahankan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berkontribusi 
terhadap keberhasilan dan kesejahteraan bangsa. 
 
PKJ642 Studi Mandiri II: Aplikasi Kejuruan Lanjut (3 sks) 

Mengkaji secara mendalam suatu topik baik berupa informasi 
teroritik, informasi empirik dan kemudian menganalisis dan mengolahnya 
dalam sebuah karya tulis sebagai laporan akhir yang berkaitan dengan 
produksi pembaharuan, perubahan praktik kerja dalam kaiatannya dengan 
sejarah perkembangan kejuruan dan budaya kerja dalam bidang kejuruan. 
 
PKJ643 Studi Mandiri III: Pendidikan Berorientasi Tenaga Kerja (3 
sks) 

Melakukan analisis dan kajian terhadap sistem pendidikan penye-
lenggaraan kejuruan dan kaitannya dengan ketenagakerjaan, berkaitan 
dengan struktur organisasi peran kepemimpinan dalam sistem pendidikan 
kejuruan, staf pengajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhan pendi-
dikan akademik dan vokasi termasuk berbagai model penyelenggaraan 
baik mikro maupun makro. 
 
Disertasi: 28 Sks 

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian 
mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi 
masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang 
telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang 
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dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan para pembimbing. 
Penelitian dalam rangka penyusunan disertasi adalah kegiatan akademik 
yang taat kaidah yang menggunakan penalaran empirik atau nonempirik 
dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. 
Masalah yang dikaji dalam disertasi meliputi masalah pendidikan atau 
nonpendidikan, sesuai dengan jenis dan tujuan program studi yang 
bersangkutan. 

Cakupan Kegiatan: (1) Penulisan Proposal, (2) Seminar Proposal, 
(3) Seminar Hasil, (4) Penilaian Kelayakan, dan (5) Ujian Disertasi 
 


