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1. Pada hari Jumat 10 Agustus 2018 bertempat di Kantor Proyek PT Yasa Patria Perkasa alamat Jalan Sarjito no 24 

Yogyakarta telah terlaksana kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka menjaring masukan dari unsur jasa konstruksi dan 

alumni untuk peninjauan kurikulum Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 



Dari hasil kunjungan lapangan didapatkan beberapa masukan terkait dengan kurikulum Progaram Studi S1 

Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, masukan dari sudut pandangan pengguna alumni dari PT 

Yasa Patria Perkasa sebagai berikut: 

 

a. Bekerja di kontraktor harus kuat dengan pengetahuan Manajemen Konstruksi. 

b. Memasukkan materi administrasi kontrak, administrasi tender dan proses lelang tender dalam perkuliahan 

c. Memasukkan materi QS (Quantity Surveyor) dalam perkuliahan. 

d. Memasukkan materi  Metode konstruksi, penerapan K3 dan manajemen resiko dalam perkuliahan. 

e. Memasukkan materi Peralatan konstruksi. 

f. Memasukkan materi Quantity Surveyor. 

g. Memperkuat Materi Teknologi beton dengan teknologi terkini. 

h. Proses kerja praktek harus dikelola dengan lebih baik. Dosen pembimbing harus memberikan tugas-tugas terkait 

dengan pekerjaan lapangan. 

i. Dalam menyelesaikan Kerja Praktek mahasiswa teknik Sipil UMY dinilai rajin oleh pengguna. 

j. Mahasiswa yang sedang Kerja Praktek masih banyak yang belum tau tentang pekerjaan lapangan. 

k. Mahasiswa perlu mempunyai pilihan antara magang dan KKN. 

l. Memasukkan mata kuliah beton pracetak dan prategan dengan diikuti metode konstruksinya. 

m. Meningkatkan kemampuan pembacaan gambar teknik bagi lulusan. 



2. Pada hari Jumat, 3 Agustus 2018 bertempat di Kantor Proyek PT Waskita Karya (sebagai kontraktor pelaksana 

proyek bendung Kamijoro), alamat Kamijoro, Pajangan, Bantul, DI Yogyakarta telah terlaksana kegiatan kunjungan 

lapangan oleh Tim Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kunjungan tersebut dalam rangka 

menjaring masukan dari unsur jasa konstruksi dan alumni, dalam rangka peninjauan kurikulumProgram Studi Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 



Hasil Diskusi dengan tim pelaksana dan pengawas proyek Bendung Kamijoro secara singkat sebagai berikut : 

 

a. Penguasaan teori lulusan teknik sipil telah cukup memadai, tetapi belum siap terjun dalam dunia kerja (dunia pelaksanaan 

proyek) sesungguhnya,  

b. Lulusan teknik sipil banyak yang belum siap untuk bekerja tetapi lebih siap untuk dilatih kerja, beberapa perusahaan memang 

sudah menerapkan sistem pelatihan sebelum bekerja (Manajement Trainee) seperti PT Waskita Karya, tapi masih banyak 

perusahaan lain yang belum menerapkan sistem ini, sehingga lulusan ada baiknya perlu dibekali dengan pelatihan ini, 

c. Kesiapan secara mental sangat diperlukan oleh lulusan agar siap terjun langsung dalam dunia proyek. Proses pembelajaran di 

perkuliahan harus mempersiapkan mental mahasiswa agar kuat bekerja di lapangan. 

d. Kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan oleh para lulusan. Pengguna menilai mahasiswa Teknik Sipil UMY 

yang sedang melaksanakan kerja praktek mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. 

e. Dalam proses pembelajaran mahasiswa perlu dibekali dengan pendidikan budi pekerti (karakter). 

f. Lulusan teknik sipil harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus baik lisan maupun tertulis dan dibuktikan 

dengan sertifikat. 

g. Materi pembelajaran desain perlu diikuti dengan metode konstruksi dan juga penerapan K3 di perkuliahan. 

h. Lulusan Teknik Sipil harus dibekali dengan ilmu AMDAL yang memadai. 

i. Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) perlu di tinjau ulang, agar KP benar-benar menjadi sarana mahasiswa untuk melihat dan 

memahami dunia kerja Teknik Sipil sesungguhnya. Mahasiswa yang mengambil Kerja Praktek (KP) perlu pembekalan 

sebelum KP, diperlukan outline agar selama KP mahasiswa lebih terarah, proaktif, ilmu, informasi, wawasan yang diperoleh 

dapat maksimal dan memudahkan pihak proyek tempat KP untuk membimbing.  

j. Perlu program magang untuk membekali kesiapan mahasiswa terjun di dunia kerja. 

k. Kegiatan kunjungan proyek perlu dilakukan untuk menambah wawasan mahasiswa dan mensinkronkan antara teori dan 

pelaksanaan di lapangan. Alternatif lainnya adalah kegiatan perkuliahan (satu atau dua sesi perkuliahan) perlu diisi oleh 

praktisi proyek untuk berbagi ilmu (shearing knowledge) 

l. Kesiapan fisik lulusan untuk memulai dunia kerja perlu diperhatikan, kebugaran dan kesehatan menjadi perhatian perusahaan 

dalam perekrutan pegawai baru. 



3. Pada Hari Rabu Tanggal 1 Agustus  2018 bertempat di Kantor Proyek PT JASAMARGA SEMARANG-BATANG (JSB) 

telah terlaksana kegiatan kunjungan lapangan oleh Tim Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam 

rangka menjaring masukan dari unsur jasa konstruksi dan alumni untuk peninjauan  kurikulum Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 



Dari hasil kunjungan lapangan didapatkan beberapa masukan terkait dengan kurikulum Progaram 

Studi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, masukan dari sudut pandangan pengguna 

alumni dari PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) sebagai berikut: 

 

a. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. 

b. Mengundang praktisi dalam proses perkuliahan (Program Direktur Mengajar). 

c. Memasukan mata kuliah ekonomi teknik dengan tujuan bisa menghitung kelayakan proyek. 

d. Melibatkan praktisis untuk menyusun kurukulum. 

e. Lulusan harus menguasai konsep-konsep dasar keteknikan. 

f. Lulusan harus kuat di bidang mekanika teknik. 

g. Perancangan diikuti dengan metode konstruksi, penerapan K3 dan manajemen resiko. 

h. Lulusan harus bisa bekerja secara mandiri dan juga team work. 

i. Perlu diajarkan software aplikasi di bidang teknik sipil dan diikuti dengan filosofi keilmuan di masing-

masing bidang untuk penunjang Engineering judgment. 

j. Mendalami peraturan terkait dengan bidang studi masing-masing. 

k. Mempelajari hukum dan perundang-undangan di bidang konstruksi 

l. Mempelajari Analisis dampak lingkungan AMDAL (Lingkungan dan lalul-intas). 



4. Pada Hari Selasa 31 Juli 2018 bertempat di Kantor Proyek PT Waskita Karya alamat Jl. Raya Pantura No.203, 

Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah telah terlaksana kegiatan kunjungan lapangan oleh Tim Dosen Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka menjaring masukan dari unsur jasa konstruksi dan alumni untuk 

peninjauan  kurikulum Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 



Dari hasil kunjungan lapangan didapatkan beberapa masukan terkait dengan kurikulum Progaram Studi S1 Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, masukan dari sudut pandangan pengguna alumni dari PT Waskita Karya 

sebagai berikut: 

 

a. Memasukkan proses lelang tender dalam perkuliahan 

b. Memasukkan materi QS (Quantity Surveyor) dalam perkuliahan. 

c. Memasukkan materi K3 dalam perkuliahan. 

d. Memasukkan materi Manajemen Resiko 

e. Memasukkan materi Manajemen Proyek 

f. Memasukkan materi Administrasi Tender. 

g. Memasukkan materi Administrasi kontrak. 

h. Memasukkan materi Metode konstruksi 

i. Memasukkan materi Peralatan konstruksi. 

j. Memasukkan materi Quantity Surveyor 

k. Memasukkan materi Undang-undang jasa konstruksi dan regulasi terkait. 

l. Memasukkan materi perkuliahan meliputi studi kelayakan proyek, preliminary design, detail engineering design dan 

dokumentasi. 

m.Memasukkan pembelajaran software Autocad untuk mata kuliah Dasar Gambar Teknik. 

n. Mengevaluasi bobot SKS mata kuliah (kalkulus/metode numerik). 

o. Banyak lulusan teknik sipil yang belum siap bekerja, harus dibina terlebih dahulu. 

p. Program Kerja Peraktek atau magang perlu dikelola dengan baik agar menunjang kegiatan mahasiswa di lapangan. 


