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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

Kurikulum Doktor Ilmu Material yang diajukan dalam dokumen ini merupakan penyesuaian dari program 

sebelumnya yang mengikuti aturan SK Rektor UI tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor No. 16 

Tahun 2016 yang penyusunan Capaian Pembelajarannya mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN Dikti) dan  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9.  

Dengan bergulirkan program Kampus Merdeka yang diluncurkan pada bulan Januari 2020 yang kemudian 

diterjemahkan oleh Universitas Indonesia dengan memberi beberapa pilihan jalur yang dapat dijalankan, 

maka kami bersepakat bahwa dalam kurikulum 2020 ini Program Studi Doktor Ilmu Material membuka 4 

program yaitu : 

• S3 Kuliah-Riset 
• S3 Riset 
• Fast Track S1 - S3 Riset 
• Fast Track S2 Proyek Akhir - S3 Riset 

Program Fast Track S1-S3 akan diselenggarakan namun saat ini masih terbatas untuk mahasiswa Program 

Studi S1 Fisika dengan syarat lulus mata kuliah inti S1 Fisika sebanyak 94 SKS dan mata kuliah wajib S2 Ilmu 

Material sebanyak 16 sks sehingga total mahasiswa menyelesaikan minimum 152 sks dalam waktu 12 

semester. Penerimaan mahasiswa S1 dari program studi lainnya dalam satu bidang ilmu akan 

dipertimbangkan dan diatur kemudian.  Selain itu juga dibuka program Fast Track S2 Proyek Akhir - S3 Riset 

selama 8 semester untuk menyelesaikan 72 sks. Demikian penjelasan singkat dokumen kurikulum ini kami 

sampaikan, kami mengharap saran dan masukan dari pihak Fakultas maupun Universitas agar dapat terus 

melakukan perbaikan.  

      5 Juni 2020 

      Team Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Material 

1. Dr. Azwar Manaf, M.Met 
2. Dr. Bambang Soegijono 
3. Dra Ariadne L. Juwono, M.Eng, Ph.D. 
4. Dr. Budhy Kurniawan 
5. Dr. Dede Djuhana 
6. Dr. Ing. Cuk Imawan 
7. Dr. Anawati 
8. Dr. Vivi Fauzia 
9. Dr. Nurlely 
10. Dr. Santoso Soekirno 
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BAB 2 PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI 
 

Visi Program Studi 
Menjadi pusat pendidikan dan penelitian dalam bidang Ilmu Material yang unggul dan berdaya 

saing serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global, 

menuju unggulan di Asia Tenggara. 

 

Misi Program Studi 
• Melaksanakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan lulusan ilmu material yang memiliki 

intelektualitas tinggi, cerdas, berbudi pekerti luhur dan mampu bersaing secara global. 

• Mengembangkan atmosfir akademik dan budaya riset bagi kemajuan sains untuk menghasilkan 

inovasi dan solusi bidang ilmu material untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

• Memberikan kontribusi dan peran aktif dalam pengembangan ilmu material dan inovasi. 

 

Profil lulusan :  
Lulusan doktor Ilmu Material yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi material yang 

bermanfaat bagi umat manusia melalui karya riset mandiri yang inovatif, asli dan diakui oleh komunitas ilmu 

material internasional. 

 

Kompetensi Utama 
1. Pengetahuan dan Pemahaman : Mampu mengevaluasi secara kritis perkembangan terkini ilmu 

pengetahuan dan teknologi material. 

2. Analisis dan Metodologi : Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah bidang ilmu material 

serta mampu menyusun solusi penyelesaian yang bertanggung jawab secara ilmiah melalui 

pendekatan multidisiplin dan bermanfaat bagi umat manusia 

3.  Riset dan Evaluasi : Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan metode riset 

eksperimental dan/atau  pemodelan material yang memperhatikan etika, aspek keselamatan, 

lingkungan dan sosial ekonomi. 

4.  Pengembangan : Mampu membuat karya riset yang inovatif dan asli berupa rancangan material, 

metode pemrosesan dan/atau teknik analisis  material yang baru yang diakui oleh komunitas ilmu 

material nasional dan internasional. 
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Jejaring Kompetensi 
 

 

 

PENGETAHUAN & 
PEMAHAMAN 

Mampu mengevaluasi secara 

kritis perkembangan terkini 

ilmu pengetahuan dan 
teknologi material. 

Lulusan doktor Imu Material yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi material yang bermanfaat bagi umat 

manusia melalui karya riset mandiri yang inovatif, asli dan diakui oleh komunitas ilmu material internasional 

RISET & EVALUASI 
Mampu mengelola, memimpin 

dan mengembangkan metode 

riset eksperimental dan/atau  

pemodelan material yang 
memperhatikan etika, aspek 

keselamatan, lingkungan dan 

sosial ekonomi. 

  

Mampu menyeleksi, 
mengorganisasi dan 

mengevaluasi secara kritis 

sumber informasi  ilmiah 

terbaru (C5) 

Mampu mengevaluasi masalah 
umum dan spesifik di bidang ilmu 

material (C5) 

Mampu membuat dan merancang 
material, metode pemrosesan, teknik 

analisis  material yang inovatif, asli 

dan diakui oleh komunitas material 

internasinal (C6) 

Mampu membuat rencana kerja 
lengkap dan mampu 

mengevaluasi data hasil 

karakterisasi atau pemodelan 

material (C5) 
 

Mampu membuat laporan tertulis 
dan berkomunikasi oral secara  

efektif dalam kelompok ilmiah, 

industri dan masyarakat umum (C6) 

Mampu menerapkan etika 
akademik, keselamatan 

lingkungan dan dampak sosial 

ekonomi (C3)  

Mampu berfungsi sebagai 
pemimpin tim yang efektif 

bersama-sama menciptakan 

lingkungan yang kolaboratif dan 

inklusif dalam mencapai tujuan 
bersama (A5) 

ANALISIS & METODOLOGI  
Mampu mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah bidang 

ilmu material serta mampu 

menyusun solusi penyelesaian 
yang bertanggung jawab secara 

ilmiah melalui pendekatan 

multidisiplin dan bermanfaat 

bagi umat manusia 

PENGEMBANGAN 
Mampu membuat karya riset yang 

inovatif dan asli berupa rancangan 

material, metode pemrosesan dan/

atau teknik analisis  material yang 
baru yang diakui oleh komunitas ilmu 

material nasional dan internasional 

 

MATA KULIAH S3 Capaian Pembelajaran 

Pengetahuan & 
Pemahaman 

Analisis & 
Metodologi 

Riset & 
Evaluasi 

Pengembangan 

Seminar Berkala       

Literasi Ilmiah       

Kapita Selekta A dan B       

Kajian Literatur 1 & 2       

Proposal Riset          

Ujian Hasil Riset          

Publikasi Ilmiah 1,2, Publikasi 
Internasional 

         

Disertasi  & Promosi          
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BAB 3 CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI 

MATRIKS 0 : PADANAN KKNI 
No. 

Kalimat 
pada 
KKNI 

Uraian KKNI (Level 9) Profil Lulusan / Kompetensi / 
Capaian Pembelajaran / ELO 

Tagihan 

1 Mampu mengembangkan 
pengetahuan, teknologi, dan atau 
seni baru di dalam bidang 
keilmuannya atau praktek 
profesionalnya melalui riset, 
hingga menghasilkan karya 
kreatif, original, dan teruji. 

Mampu membuat karya riset yang 
inovatif dan asli berupa rancangan 
material, metode pemrosesan 
dan/atau teknik analisis  material yang 
baru yang diakui oleh komunitas ilmu 
material nasional dan internasional 
  
Mampu mengevaluasi secara kritis 
perkembangan terkini ilmu 
pengetahuan dan teknologi material. 
  

Publikasi ilmiah 1 
Publikasi ilmiah 2 
Publikasi 
Internasional 
Disertasi 

2 Mampu memecahkan 
permasalahan sains, teknologi, 
dan atau seni di dalam bidang 
keilmuannya melalui 
pendekatan inter, multi, dan 
transdisipliner. 

  Mampu mengidentifikasi dan 
menganalisis masalah bidang ilmu 
material serta mampu menyusun 
solusi penyelesaian yang bertanggung 
jawab secara ilmiah melalui 
pendekatan multidisiplin dan 
bermanfaat bagi umat manusia 
  

Publikasi ilmiah 1 
Publikasi ilmiah 2 
Publikasi 
Internasional 
Disertasi 

3 Mampu mengelola, memimpin, 
dan mengembangkan riset dan 
pengembangan yang bermanfaat 
bagi ilmu pengetahuan dan 
kemaslahatan umat manusia, 
serta mampu mendapat 
pengakuan nasional dan 
internasional. 

Mampu mengelola, memimpin dan 
mengembangkan metode riset 
eksperimental dan/atau  pemodelan 
material yang memperhatikan etika, 
aspek keselamatan, lingkungan dan 
sosial ekonomi. 

Publikasi ilmiah 1 
Publikasi ilmiah 2 
Publikasi 
Internasional 
Disertasi 

 

MATRIKS 0A : SN DIKTI 
A. Rumusan Sikap 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinal orang lain;  
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;  
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan  
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.  
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B. Rumusan Keterampilan Umum :  

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, 
sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, 
penciptaan desain atau karya seni dalam bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun 
konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan 
kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk 
tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah 
dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang 
telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau 
diterima di jurnal internasional;  

1. Mampu membuat karya riset yang inovatif dan 
asli berupa rancangan material, metode 
pemrosesan dan/atau teknik analisis  material 
yang baru yang diakui oleh komunitas ilmu 
material nasional dan internasional 

2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian 
sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan 
masalah di masyarakat atau industri yang relevan 
melalui pengembangan pengetahuan dan 
keahliannya; 

2. Mampu mengevaluasi secara kritis 
perkembangan terkini ilmu pengetahuan dan 
teknologi material. 

3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan 
argumen saintifik secara bertanggung jawab dan 
berdasarkan etika akademik, serta 
mengkomunikasikannya melalui media kepada 
masyarakat akademik dan masyarakat luas;  

3. Mampu membuat dan merancang material, 
metode pemrosesan, teknik analisis  material 
yang inovatif, asli dan diakui oleh komunitas 
material internasinal  

4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang 
menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke 
dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan 
melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 

4. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis 
masalah bidang ilmu material serta mampu 
menyusun solusi penyelesaian yang 
bertanggung jawab secara ilmiah melalui 
pendekatan multidisiplin dan bermanfaat bagi 
umat manusia 

5. mampu mengambil keputusan dalam konteks 
menyelesaikan masalah pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan 
kajian analisis atau eksperimental terhadap 
informasi dan data; 

7. Mampu menerapkan konsep ilmu material 
dalam pemecahan masalah aplikasi industri 
material yang kompleks melalui pendekatan 
multidisipliner yang memperhatikan aspek 
keselamatan, sosial dan etika. 

8. mampu mengelola, mengembangkan dan 
memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat 
di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang 
lebih luas;  

8. Mampu mengelola, mengembangkan dan 
memelihara jaringan kerja dengan kolega, 
sejawat di dalam lembaga dan komunitas 
penelitian yang lebih luas;  

9. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran 
secara mandiri; dan  

9. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran 
secara mandiri sepanjang hayat  

10. mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data hasil 
penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi.  

10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 
mengamankan, dan menemukan kembali data 
hasil penelitian dalam rangka menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi.  

 

MATRIKS 1 : KOMPETENSI 
Tataran Kompetensi Utama Kompetensi Pendukung 
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Rumpun 

Pengembangan 
Kepribadian 

Mampu bertanggung jawab secara etika 
akademik. 
Mampu memperhatikan nilai humaniora 
yang bermanfaat bagi pengembangan 
ilmu material, industri dan masyarakat 
umumnya. 
Mampu memperhatikan bidang ilmu 
lainnya dan aspek keselamatan, sosial 
dan etika.  

Mampu menerapkan kaidah-kaidah utama 
disiplin ilmu lain (C3) 
 
Mampu berfungsi sebagai pemimpin tim 
yang efektif bersama-sama menciptakan 
lingkungan yang kolaboratif dan inklusif 
dalam mencapai tujuan bersama (A5) 

Perilaku 
Berkarya 

Mampu mengidentifikasi dan 
menganalisis masalah bidang ilmu dan 
teknologi material serta mampu 
menyusun solusi penyelesaian dengan 
memperhatikan nilai humaniora yang 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
material, industri dan masyarakat 
umumnya. 

Mampu mengevaluasi masalah umum dan 
spesifik di bidang ilmu material (C5) 
 
Mampu membuat laporan tertulis dan 
berkomunikasi oral secara  efektif dalam 
kelompok ilmiah, industri dan masyarakat 
umum (C6) 

 Mampu mengelola, memimpin dan 
mengembangkan metode riset 
eksperimental dan pemodelan 
matematika yang bertanggung jawab 
secara etika akademik, menganalisis 
data secara kritis dan sistematis serta 
menarik kesimpulan. 

Mampu memimpin team melakukan 
berbagai teknik fabrikasi dan karakterisasi 
material (P5) 

 
Mampu mengevaluasi data hasil 
karakterisasi material (C5) 

 
Mampu membuat pemodelan material (P5) 

Bidang Ilmu 
Keilmuan dan 
Keahlian 

Mampu memahami secara terpadu 
tentang struktur, sifat, pemrosesan, dan 
kinerja sistem material serta mampu 
mengevaluasi secara kritis 
perkembangan terkini ilmu 
pengetahuan dan teknologi material. 

Mampu merangkaikan hubungan antara  
struktur, sifat, pemrosesan, dan kinerja 
sistem material (C6) 

Mampu menyeleksi, mengorganisasi dan 
mengevaluasi secara kritis sumber 
informasi  ilmiah terbaru (C5) 

Keahlian 
Berkarya  
  

Mampu menciptakan material, metode 

pemrosesan dan alat analisis  material 

yang baru yang bertanggung jawab 

secara ilmiah, etika, lingkungan dan 

sosial ekonomi dalam menyelesaikan 

masalah keilmuan maupun aplikasi 

industri material.  

Mampu menciptakan material, metode 
pemrosesan dan teknik analisis  material 
yang baru dengan metode ilmiah yang 
benar( C6) 
 
Mampu menerapkan etika akademik, 
keselamatan lingkungan dan dampak sosial 
ekonomi (C3)   

Berkehidupan 
Bermasyarakat 

Mampu menerapkan konsep ilmu 
material dalam pemecahan masalah 
aplikasi industri material yang 
kompleks dengan memperhatikan 
bidang ilmu lainnya dan aspek 
keselamatan, sosial dan etika. 

Mampu menerapkan kaidah-kaidah utama 
disiplin ilmu lain (C3) 

 

Mampu berfungsi sebagai pemimpin tim 
yang efektif bersama-sama menciptakan 
lingkungan yang kolaboratif dan inklusif 
dalam mencapai tujuan bersama (A5) 
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MATRIKS 2 DAN 3 : PENGALAMAN BELAJAR  

No Kompetensi 
Pengalaman Belajar (sub 

kompetensi / aktivitas) 

Ruang Lingkup 

Materi  

Media dan 

Teknologi 
Mata Kuliah Indikator Asesmen 

1 Mampu mengevaluasi secara 

kritis perkembangan terkini ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

material. 

Mampu mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah bidang 

ilmu material serta mampu 

menyusun solusi penyelesaian 

yang bertanggung jawab secara 

ilmiah melalui pendekatan 

multidisiplin dan bermanfaat bagi 

umat manusia 

Menentukan topik kajian 

literatur, mencari, membaca 

dan menganalisis Publikasi 

ilmiah jurnal bereputasi, 

mempresentasikan hasil kajian 

literatur, berdiskusi ilmiah. 

Keluasan dan 

kedalaman topik 

riset, penguasaan 

materi, sistematika 

ilmiah, sikap ilmiah 

Komputer, 

LCD, 

internet 

Kajian 

Literatur 1 dan  

Kajian 

Literatur 2 

Seminar 

Berkala 

Mampu melakukan kajian 

literatur yang sistematik untuk 

menyiapkan proposal riset. 

Mampu menampilkan hasil 

kajian literatur dengan sikap 

ilmiah yang baik. 

Mampu membuat makalah 

ilmiah . 

Presentasi 

dan 

Makalah 

Ilmiah 

2 Mampu mengelola, memimpin 

dan mengembangkan metode 

riset eksperimental dan/atau  

pemodelan material yang 

memperhatikan etika, aspek 

keselamatan, lingkungan dan 

sosial ekonomi. 

Mampu memahami literasi 

tertulis, numerik, dan digital 

khususnya jurnal nasional dan 

internasional, integritas 

akademik dan metodologi riset 

ilmu material,.  

Memiliki keterampilan praktis 

mencakup penulisan karya 

ilmiah mulai dari abstrak, 

pendahuluan, menampilkan 

dan deskrispsi data, pengolahan 

dan analisis data, menarik 

kesimpulan dan membuat 

bibliografi. 

Metodologi riset, 

integritas akademik,  

mengenal jurnal 

nasional dan 

internasional dan 

panduan penulisan 

karya ilmiah. 

 

Komputer, 

LCD, 

internet 

Literasi Ilmiah Mampu  menyebutkan ciri-ciri 

jurnal nasional dan 

internasional yang baik 

Mampu mencari literatur yang 

terpercaya 

Mampu menerapkan 

metodologi riset ilmu material 

yang benar 

Mampu mengevaluasi artikel 

ilmiah berdasarkan kandungan, 

penulisan dan  

Presentasi 

dan Laporan 

3 Mampu mengevaluasi secara 

kritis perkembangan terkini ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

material. 

Mampu mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah bidang 

ilmu material serta mampu 

Kapita Selekta A bertujuan 

memberi wawasan kepada 

mahasiswa tentang topik-topik 

khusus penelitian terkini di 

dunia yang dikerjakan oleh 

para dosen .   

Riset dan teknologi 

logam dan 

paduannya, teknologi 

material anti korosi 

dan degradasi 

material, keramik 

lanjut dan  

biomaterial , 

Komputer, 

LCD, 

internet 

Kapita Selekta 

Material A dan 

B 

Mampu menguraikan kembali 

prinsip utama dan aplikasi 

topik-topik penelitian pilihan  

Presentasi 

dan tugas 

kelompok 
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menyusun solusi penyelesaian 

yang bertanggung jawab secara 

ilmiah melalui pendekatan 

multidisiplin dan bermanfaat bagi 

umat manusia 

 

:  

 

teknologi advance 

material untuk 

berbagai aplikasi 

dengan 

memanfaatkan sifat 

magnetik, optik, 

listrik dan termal 

material 

2 Mampu mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah bidang 

ilmu material serta mampu 

menyusun solusi penyelesaian 

yang bertanggung jawab secara 

ilmiah melalui pendekatan 

multidisiplin dan bermanfaat bagi 

umat manusia 

Mampu mengelola, memimpin 

dan mengembangkan metode 

riset eksperimental dan/atau  

pemodelan material yang 

memperhatikan etika, aspek 

keselamatan, lingkungan dan 

sosial ekonomi. 

Menganalisis masalah yang 

terjadi, menyusun rencana 

solusi berdasarkan hasil kajian 

literatur, menganalisis sarana 

dan prasarana riset, membuat 

dan mempresentasikan 

proposal riset. 

Isi Proposal: latar 

belakang, rumusan 

masalah, hipotesis, 

tujuan, 

kemutakhiran, 

metode eksperimen.  

Penguasaan 

proposal: sikap 

ilmiah dan 

ketangkasan diskusi. 

Kesiapan riset.  

Potensi publikasi  

Komputer, 

LCD, 

internet 

Proposal Riset Mampu membuat proposal riset 

yang jelas, efektif dan 

memenuhi kaidah ilmiah. 

Mampu menjelaskan dan 

berargumentasi kelayakan riset 

yang diajukan.  

Presentasi 

dan Proposal 

riset 

3 Mampu mengevaluasi secara 

kritis perkembangan terkini ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

material. 

Mampu mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah bidang 

ilmu material serta mampu 

menyusun solusi penyelesaian 

yang bertanggung jawab secara 

ilmiah melalui pendekatan 

multidisiplin dan bermanfaat bagi 

Melaksanakan riset secara 

mandiri, mengumpulkan, 

menyusun dan menganalisis 

data, mengambil kesimpulan 

sementara, mempresentasikan 

laporan kemajuan riset 

Kerangka pemikiran, 

metodologi dan 

kajian literatur. 

Hasil-hasil, 

ketajaman analisis 

data, kemantapan 

mengambil 

kesimpulan. 

Presentasi dan 

penguasaan materi. 

Potensi kelanjutan 

riset. 

Komputer, 

LCD, 

internet, 

laboratori

um 

Ujian Hasil 

Riset  

Mampu menampilkan dan 

menelaah data riset secara 

efektif.  

Mampu berdiskusi ilmiah : 

analisis interpretasi, logika 

argumentasi dan konsistensi 

pemikiran.  

Mampu melanjutkan riset 

untuk mencapai tujuan akhir 

riset. 

Presentasi 

dan Laporan 

Riset 
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 4 umat manusia 

 Mampu mengelola, memimpin 

dan mengembangkan metode 

riset eksperimental dan/atau  

pemodelan material yang 

memperhatikan etika, aspek 

keselamatan, lingkungan dan 

sosial ekonomi. 

  Mampu membuat karya riset 

yang inovatif dan asli berupa 

rancangan material, metode 

pemrosesan dan/atau teknik 

analisis  material yang baru yang 

diakui oleh komunitas ilmu 

material nasional dan 

internasional 

  

Melakukan penelusuran 

literatur, mencari jurnal ilmiah 

yang tepat, membuat kerangka 

artikel, abstrak, mengolah dan 

menganalisis data dengan 

merujuk pada literatur, 

mengikuti format penulisan dan 

prosedur submit ke jurnal 

ilmiah.  

Abstrak, kerangka 

artikel, metode riset, 

hasil dan diskusi, 

kesimpulan dan 

saran, daftar pustaka 

Komputer, 

LCD, 

internet 

Publikasi 

ilmiah 1, 2, dan 

Publikasi 

Internasional 

Mampu menghasilkan Publikasi 

ilmiah yang layak diterbitkan 

dalam jurnal terakreditasi atau 

jurnal internasional. 

Status 

penerbitan 

dan 

klasifikasi 

jurnal 

5 Menganalisis masalah yang 

terjadi, menyusun rencana 

solusi, melaksanakan 

eksperimen dengan 

menerapkan prinsip ilmu 

material dalam usulan solusi 

logis, sistematis dan praktis 

dengan menggunakan metode 

ilmiah.  

Mempresentasikan hasil riset 

dan berdiskusi ilmiah. 

Isi tesis, cara 

penulisan tesis, 

materi presentasi, 

sikap ilmiah, 

penguasaan materi, 

diskusi ilmiah. 

Komputer, 

LCD, 

internet 

Disertasi & 

Promosi 

Mampu menyusun dan 

menghubungkan teori, data dan 

analisis hasil riset dan 

kesimpulan dalam tesis yang 

memenuhi kaidah dan etika 

ilmiah.  

Mampu mendesiminasi materi 

hasil riset dengan sikap ilmiah 

yang baik. 

Presentasi 

dan Disertasi 

 



12 
 

BAB 4 MATA KULIAH 

STRUKTUR KURIKULUM 

Jalur Doktor Riset 

No Semester Kode Nama Mata Kuliah SKS Status 
1 1 

 
SCMS901201 Kajian Literatur 1 3 MKWP 

2 SCMS901202 Kajian Literatur 2 3 MKWP 
Total 6  

3 2 SCMS901203 Proposal Riset 5 MKWP 
Total 5  

4 3 SCMS901204 Publikasi Ilmiah 1 4 MKWP 
Total 4  

5 4 SCMS901205 Publikasi Ilmiah 2 5 MKWP 
Total 5  

6 5 
 

SCMS901206 Ujian Hasil Riset  8 MKWP 
7 SCMS901207 Publikasi Internasional 6 MKWP 

Total 14  
8 6 SCMS901208 Disertasi & Promosi 8 MKWP 
   Total 8  
   Grand Total 42  

 

Jalur Doktor Kuliah- Riset 

No Semester Kode Nama Mata Kuliah SKS Status 
1 1 

 
SCMS901211 Literasi Ilmiah 2 MKWP 

2 SCMS901212 Kapita Selekta Material A  4 MKWP 
3 SCMS901213 Kapita Selekta Material B 4 MKWP 

Total 10  
4 2 SCMS901214 Seminar Berkala 3 MKWP 
5  SCMS901203 Proposal Riset 5 MKWP 

Total 8  
6 3 SCMS901215 Publikasi Ilmiah  2 MKWP 

Total 2  
7 4 

 
SCMS901206 Ujian Hasil Riset  8 MKWP 

Total 8  
8 5 SCMS901207 Publikasi Internasional 6 MKWP 

Total 6  
9 6 SCMS901208 Disertasi & Promosi 8 MKWP 
   Total 8  
   Grand Total 42  

 

 

Jalur Fast Track S1-S3 Riset 

No Semester Kode Nama Mata Kuliah SKS Status 
 5  MK Wajib S1 94  

1 6 SCMS801205 Struktur Material 4 MKWP 
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2 SCMS801206 Sifat dan Kinerja Material 4 MKWP 
3 SCMS801207 Termodinamika dan Kinetika Material 4 MKWP 
4 SCMS801208 Karakterisasi dan Analisis Material 4 MKWP 
   Total 110  

5 7 
 

SCMS901201 Kajian Literatur 1 3 MKWP 
6 SCMS901202 Kajian Literatur 2 3 MKWP 

Total 6  
7 8 SCMS901203 Proposal Riset 5 MKWP 

Total 5  
8 9 SCMS901204 Publikasi Ilmiah 1 4 MKWP 

Total 4  
9 10 SCMS901205 Publikasi Ilmiah 2 5 MKWP 

Total 5  
10 11 

 
SCMS901206 Ujian Hasil Riset  8 MKWP 

11 SCMS901207 Publikasi Internasional 6 MKWP 
Total 14  

12 12 SCMS901208 Disertasi & Promosi 8 MKWP 
   Total 8  

Grand Total 152  
 

Jalur Fast Track S2 Proyek Akhir-S3 Riset 

No Semester Kode Nama Mata Kuliah SKS Status 
1 1 SCMS801205 Struktur Material 4 MKWP 
2 SCMS801206 Sifat dan Kinerja Material 4 MKWP 
3 SCMS801207 Termodinamika dan Kinetika Material 4 MKWP 
4 SCMS801208 Karakterisasi dan Analisis Material 4 MKWP 

  Total 16  
5 2  MK Pilihan S2 14 MKP 

  Total 14  
5 3 

 
SCMS901201 Kajian Literatur 1 3 MKWP 

6 SCMS901202 Kajian Literatur 2 3 MKWP 
Total 6  

7 4 SCMS901203 Proposal Riset 5 MKWP 
Total 5  

8 5 SCMS901204 Publikasi Ilmiah 1 4 MKWP 
Total 4  

9 6 SCMS901205 Publikasi Ilmiah 2 5 MKWP 
Total 5  

10 7 
 

SCMS901206 Ujian Hasil Riset  8 MKWP 
11 SCMS901207 Publikasi Internasional 6 MKWP 

Total 14  
12 8 SCMS901208 Disertasi & Promosi 8 MKWP 

   Total 8  
   Grand Total 72  

 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

 

1. Mata Kuliah :  Kajian Literatur 1 
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Kode / SKS / Prasyarat   : SCMS901201/ 3 SKS / - 

Tujuan :  

Kajian literatur 1 bertujuan agar mahasiswa mampu mencari, membaca dan menganalisis publikasi ilmiah 

jurnal bereputasi, dan mempresentasikannya secara berkala didepan pembimbing sebagai persiapan 

pembuatan proposal riset.  

Pokok Bahasan :  

Keluasan dan kedalaman topik riset, penguasaan materi, sistematika ilmiah, sikap ilmiah 

 

2. Mata Kuliah :  Kajian Literatur 2 

Kode / SKS / Prasyarat   : SCMS901202/ 3 SKS / - 

Tujuan :  

Merupakan kegiatan lanjutan dari kajian literatur 1 dimana mahasiswa akan diuji oleh para penguji tentang 

kemampuannya dalam memahami suatu topik penelitian tersebut dan hasil penulisan kajian literaturnya. 

Pokok Bahasan :  

Keluasan dan kedalaman topik riset, penguasaan materi, sistematika ilmiah, sikap ilmiah 

 

3. Mata Kuliah :  Proposal Riset 

Kode / SKS / Prasyarat : SCMS901203/ 5 SKS / SCMS901202 

Tujuan :  

Mata kuliah ini bertujuan untuk menguji kelayakan sebuah proposal riset yang ditulis mahasiswa 

berdasarkan hasil kajian literatur atau Seminar Berkala. Mahasiswa harus mampu menganalisis salah satu 

masalah yang akan dipecahkan, menyusun rumusan dan batasan masalah, mengumpulkan hipotesis, 

menganalisis sarana dan prasarana untuk melakukan riset yang kemudian ditulis dalam sebuah proposal 

riset dan dan mempresentasikan dengan sikap ilmiah yang baik di depan para penguji. 

Pokok Bahasan :  

Isi Proposal: Latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, kemutakhiran, metode eksperimen. 

Penguasaan proposal: Sikap ilmiah dan ketangkasan diskusi. Kesiapan riset. Potensi publikasi 

Pustaka Acuan:  

SK Rektor UI No. 2143 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas 

Indonesia. 

 

4. Mata Kuliah : Publikasi Ilmiah 1 

Kode / SKS / Prasyarat : SCMS901204 / 4 SKS / SCMS901203 

Tujuan :  

Berdasarkan hasil risetnya, dengan arahan pembimbing, mahasiswa diwajibkan membuat publikasi ilmiah 

yang dimulai dengan aktivitas penelusuran literatur, membuat kerangka makalah, abstrak, mengolah dan 
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menganalisis data dengan merujuk pada literatur, mencari jurnal ilmiah yang tepat, mengikuti format 

penulisan dan prosedur submit ke jurnal ilmiah nasional atau proceeding konferensi internasional yang 

terindeks. 

Pokok Bahasan :  

Abstrak, pendahuluan, metode riset, hasil dan diskusi, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

5. Mata Kuliah : Publikasi Ilmiah 2 

Kode / SKS / Prasyarat : SCMS901205 / 5 SKS / SCMS901203 

Tujuan :  

Sebagaimana dalam Publikasi Ilmiah 1, mahasiswa juga melakukan hal yang sama untuk menulis sebuah 

artikel ilmiah untuk diterbitkan di proceeding konferensi internasional yang terindeks. 

Pokok Bahasan :  

Abstrak, pendahuluan, metode riset, hasil dan diskusi, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

6. Mata Kuliah :  Ujian Hasil Riset  

Kode / SKS / Prasyarat    : SCMS901206 / 8 SKS / SCMS901203 

Tujuan :  

Mata kuliah ini dilakukan sebagai kontrol terhadap proses pelaksanaan riset tahap ketiga dengan capaian 

akhir 100% dari  target yang ditetapkan dalam proposal riset. Mahasiswa akan mempresentasikan hasil 

risetnya di hadapan para pembimbing dan penguji. 

Pokok Bahasan :  

Latar belakang riset, metodologi riset, deskripsi data, ketajaman analisis data, kemantapan mengambil 

kesimpulan, presentasi dan penguasaan materi . 

Pustaka Acuan:  

SK Rektor UI No. 2143 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas 

Indonesia 

 

7. Mata Kuliah :  Publikasi Internasional 

Kode / SKS / Prasyarat : SCMS901207/ 6 SKS / SCMS901203 

Tujuan :  

Sebagaimana dalam Publikasi Ilmiah 1, mahasiswa juga melakukan hal yang sama untuk menulis sebuah 

artikel ilmiah untuk diterbitkan di proceeding konferensi internasional yang terindeks. 

Pokok Bahasan :  

Abstrak, pendahuluan, metode riset, hasil dan diskusi, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 
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8. Mata Kuliah  : Disertasi & Promosi 

Kode / SKS / Prasyarat : SCMS901208/ 8 SKS/ Sudah ≥ 34 SKS 

Tujuan :  

Disertasi merupakan karya ilmiah pada akhir masa studi program Doktor Ilmu Material yang dinilai oleh para 

pembimbing dan  penguji.  

Promosi merupakan proses akhir studi doktor, dimana mahasiswa akan mempresentasikan hasil risetnya di 

hadapan para pembimbing dan penguji. 

Pokok Bahasan :  

Latar belakang riset, metodologi riset, deskripsi data, ketajaman analisis data, kemantapan mengambil 

kesimpulan, presentasi dan penguasaan materi . 

Pustaka Acuan:  

SK Rektor UI No. 2143 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas 

Indonesia 

 

9. Mata Kuliah :  Literasi Ilmiah 

Kode / SKS / Prasyarat    : SCMS901211 / 2 SKS / - 

Tujuan :  

Mata kuliah ini merupakan pembekalan kepada mahasiwa yang mencakup literasi tertulis, numerik, dan 

digital khususnya jurnal nasional dan internasional, integritas akademik dan metodologi riset ilmu material,. 

Selain itu diberikan keterapilan praktis mencakup penulisan karya ilmiah mulai dari abstrak, pendahuluan, 

menampilkan dan deskrispsi data, pengolahan dan analisis data, menarik kesimpulan dan membuat 

bibliografi. 

Pokok Bahasan :  

Metodologi riset, integritas akademik,  mengenal jurnal nasional dan internasional dan panduan penulisan 

karya ilmiah. 

 

10. Mata Kuliah :  Seminar Berkala 

Kode / SKS / Prasyarat   : SCMS901214/ 3 SKS / - 

Tujuan :  

Seminar Berkala bertujuan agar mahasiswa mampu mencari, membaca dan menganalisis publikasi ilmiah 

jurnal bereputasi, dan mempresentasikannya secara berkala didepan pembimbing dan penguji sebagai 

persiapan pembuatan proposal riset.  

Pokok Bahasan :  

Keluasan dan kedalaman topik riset, penguasaan materi, sistematika ilmiah, sikap ilmiah 
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11. Mata Kuliah :  Kapita Selekta Material A 

Kode / SKS / Prasyarat   : SCMS901212/ 4 SKS / - 

Tujuan :  

Kapita Selekta A bertujuan memberi wawasan kepada mahasiswa tentang topik-topik khusus penelitian 

terkini di dunia yang dikerjakan oleh para dosen .   

Pokok Bahasan :  

Riset dan teknologi logam dan paduannya, teknologi material anti korosi dan degradasi material, keramik 

lanjut dan  biomaterial 

 

12. Mata Kuliah :  Kapita Selekta Material B 

Kode / SKS / Prasyarat   : SCMS901213/ 4 SKS / - 

Tujuan :  

Kapita Selekta A bertujuan memberi wawasan kepada mahasiswa tentang topik-topik khusus penelitian 

terkini di dunia yang dikerjakan oleh para dosen .   

Pokok Bahasan :  

Riset dan teknologi advance material untuk berbagai aplikasi dengan memanfaatkan sifat magnetik, optik, 

listrik dan termal material 

 

Aturan Transisi 
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