KATA PENGANTAR
Selamat datang di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Buku ini memuat berbagai pedoman dan pelayanan yang ada di program studi dalam lingkungan
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sebagai salah satu universitas swasta terpandang, UAJY
bangga mempunyai mahasiswa yang berasal dari berbagai lingkungan dan latar belakang. Dengan
belajar di UAJY, mahasiswa diberi ilmu pengetahuan yang up-to-date sesuai perkembangan jaman
melalui kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing program studi. Universitas mendorong
mahasiswa untuk berkembang sehingga mencapai tingkat kompetensi yang sesuai untuk berkiprah di
masyarakat secara global.
Universitas juga mendorong mahasiswa untuk berkembang, tidak hanya secara akademik, tetapi juga
berkembang seimbang dengan memperhatikan soft-skill masing-masing individu, melalui kegiatan
yang diselenggarakan oleh unit-unit kegiatan mahasiswa. Dalam hal ini semboyan Bukan Ilmu
Semata benar-benar ditekankan dalam kehidupan kampus, sehingga, jika nanti mahasiswa telah
lulus, menjadi alumni yang mempunyai pengetahuan luas dengan bekal soft-skill yang cukup untuk
memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.
Universitas menekankan mahasiswa untuk selalu bersikap terbuka, jujur, bertanggung jawab dan
bersemangat untuk mencapai keunggulan yang dilandasi dengan nilai-nilai untuk melayani dalam
cahaya kebenaran (serviens in lumine veritatis).
Selamat belajar di UAJY! Semoga anda semua dapat berkembang maksimal dalam ladang
pendidikan yang telah disiapkan.

Yogyakarta, Juli 2019

Rektor,

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.
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Magister Teknik Sipil
Magister Ilmu Hukum
Magister Teknik Informatika
Magister Arsitektur
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Magister Teknik Industri
Sekretaris
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LAMBANG

Lambang adalah ungkapan filosofi, semangat, nilai-nilai dan sifat yang khas dari suatu institusi
menjadi identitas visual yang unik.
Lambang Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri dari unsur-unsur garis lengkung yang
mencerminkan nilai-nilai keibuan dalam ungkapan universitas adalah almamater
Secara geometris memiliki bentuk yang simetris melambangkan kestabilan institusi.
Bentuk lambang Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mencerminkan kuncup bunga mengandung
makna bahwa Universitas sebagai pusat pengelola aktivitas pendidikan, mendidik dan membina
generasi muda menuju masa depan yang penuh harapan.
Elemen-elemen lambang Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri dari,
1. Gambar stilisasi ujung pena berwarna biru pada bagian bawah yang membentuk gambaran
tangkai bunga melambangkan karya utama dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu
mewartakan.
2. Gambar ujung pena menghasilkan silhouette dua ekor burung merpati yang saling
berhadapan melambangkan komunikasi dalam sebuah komunikasi sekaligus merupakan
lambang kesetaraan yang merupakan salah satu ciri kaum awam.
3. Gambar stilisasi dari Buku terbuka, Sayap burung yang sedang mengepak, dan Tangan yang
sedang menengadah berwarna putih membentuk gambaran kelopak bunga melambangkan
bahwa Universitas Atma Jaya Yogyakarta selalu terbuka terhadap kemajuan ilmu
pengetahuan, mengharapkan kehadiran Roh Kudus dan selalu memohon rahmat Tuhan.
4. Gambar tujuh sinar berwarna putih yang memancarkan membentuk gambaran mahkota
bunga merupakan lambang tujuh sinar Roh Kudus yaitu sinar anugerah budi, kebijaksanaan,
ilmu pengetahuan, firman, cinta kasih, kekuatan, dan ketaqwaan kepada Tuhan.
5. Gambar pancaran ketujuh sinar sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menyentuh tepi
lingkaran berwarna kuning yang merupakan gambar dunia merupakan lambang dari cita-cita
Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk berkarya menuju kesempurnaan.
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6. Slogan SERVIENS IN LUMINE VERITATIS atau Serving in the light of truth, yang berarti
Melayani dalam Cahaya Kebenaran ditulis membentuk setengah lingkaran melambangkan
semangat seka- ligus cita-cita yang diperjuangkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Slogan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ditulis dengan huruf putih dengan latar
belakang silhouette topi Paus berwarna biru melambangkan bahwa Universitas Atma Jaya
Yogyakarta sebagai universitas Katolik berpartisipasi di dalam dan memberi sumbangan
pada kehidupan dan misi Gereja Universal.
8. Warna yang ditampilkan dalam lambang Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri dari biru,
kuning dan putih.
9. Warna biru melambangkan spiritualisme “jiwa yang unggul” dan “roh yang menang”.
10. Warna kuning melambangkan kejayaan, keagungan, keutamaan serta melambangkan
intelektual.
11. Warna putih melambangkan kesucian.
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SEJARAH SINGKAT
Pendirian Universitas Atma Jaya Yogyakarta digagas pertama kali oleh Drs. A.J. Liem Sioe Siet, yang
saat itu menjabat Sekretaris I Ikatan Sarjana Katolik (ISKAT) Cabang Yogyakarta. Gagasan Liem Sioe
Siet kemudian dibawa dalam Rapat Umum Anggota ISKAT Cabang Yogyakarta, yang saat itu diketuai
oleh A. Sutijoso, S.H. dengan A. Djakatirtana, S.H. dan F.X. Soedijana, S.H. sebagai Wakil Ketua I
dan II.
Untuk mewujudkan gagasan ini, pada tanggal 1 November 1964 ISKAT Cabang Yogyakarta membentuk Panitia Kecil, yang kemudian dapat disebut sebagai Pendiri Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, dengan- susunan sebagai berikut:
Ketua
Sekretaris
Anggota :

: Prof. R.A. Soehardi, S.H.
: Drs. A.J. Liem Sioe Siet
: A. Sutijoso, S.H.,
Prof. Drs. Oey Liang Lee
Dr. Leo Soekoto, S.J.

Saat itu kelima orang ini terkenal dengan sebutan “Lima Serangkai.” Pada tanggal 13 Mei 1965 “Lima
Serangkai” berhasil membentuk Yayasan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang Yogyakarta,
yang sekarang menjadi YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA.
Setelah didahului dengan Misa Kudus yang dipimpin oleh Romo Dr. Leo Soekoto, S.J. di Gereja
Santo Antonius, Kotabaru, maka pada tanggal 27 September 1965, di bawah lindungan Santo
Albertus Magnus, kelahiran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Cabang Yogyakarta diresmikan
dalam sebuah upacara di Gedung Bank Negara Indonesia Unit V (sekarang Bank Tabungan Negara)
Jalan Jendral Sudirman 43 Yogyakarta. Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia
Atmajaya Cabang Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta,
dan berdiri sendiri dengan nama UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
Rektor, Ketua Presidium dan Ketua Pimpinan Harian yang pernah memimpin Universitas Atma Jaya
Yogyakarta sejak berdiri hingga saat ini adalah sebagai berikut:
1965 – 1966
: Prof. R.A. Soehardi, S.H.
[Rektor]
1967 – 1976
: A. Sutijoso, S.H.
[Rektor]
1977 – 1978
: F.X. Soedijana, S.H.
[Ketua Presidium]
1979 – 1980
: R.L. Wahyudi
[Rektor]
1981
: F.X. Soedijana, S.H.
[Ketua Pimpinan Harian]
1981 – 1987
: F. Sugeng Istanto, S.H.
[Rektor]
1984 – 1985
: Paul W. Suleman, S.H.
[Pj. Rektor]
1987 – 1991
: Drs. Silvester A. Kodhi
[Rektor]
1991 – 1995
: Drs. Silvester A. Kodhi
[Rektor]
1995 – 1999
: Drs. E. Kusumadmo, MM
[Rektor]
1999 – 2003
: Drs. E. Kusumadmo, MM
[Rektor]
2003 – 2007
: Dr. E.F. Slamet S. Sarwono, MBA
[Rektor]
2007 – 2009
: Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc.
[Rektor]

INFORMASI UMUM : SEJARAH SINGKAT

4

2009 – 2011
2011 – 2015
2015 – 2019
2019 – 2023

:
:
:
:

Ir. A. Koesmargono, M.Const.Mgt., Ph.D.
Dr. R. Maryatmo, M.A.
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.
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VISI – MISI DAN SEMBILAN
PEDOMAN ARAH UNIVERSITAS ATMA
JAYA YOGYAKARTA
VISI
Menjadi komunitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjiwa unggul, inklusif, humanis dan berintegritas
serta mampu memberi sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pelayanan dalam
cahaya kebenaran.

MISI
Universitas Atma Jaya Yogyakarta memberikan sumbangan pada peningkatan dan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan profesional yang bermanfaat bagi martabat manusia melalui
karya yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan
semangat pelayanan dalam cahaya kebenaran.

SEMBILAN PEDOMAN ARAH
UAJY memiliki komitmen pada :
Pembelajaran
Pembelajaran adalah tujuan dan prioritas utama. UAJY membantu pengembangan sebuah lingkungan
yang mendukung suasana belajar bagi para mahasiswa, dosen dan semua pihak yang
berkepentingan.
Ilmu Pengetahuan
UAJY berusaha untuk berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjunjung
tinggi kebebasan akademik.
Mutu
Mutu adalah pusat dan tujuan dari seluruh kegiatan. UAJY memiliki komitmen untuk mencapai standar
tinggi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan pendidikan tinggi.

INFORMASI UMUM : VISI – MISI DAN SEMBILAN PEDOMAN ARAH UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
6

Integritas
Integritas menjadi dasar sikap setiap anggota organisasi. UAJY mempertimbangkan kewajaran, rasa
hormat dan kejujuran sebagai pedoman untuk setiap kebijakan, kegiatan, dan dalam berhubungan
dengan berbagai pihak.
Kebhinekaan
Kebhinekaan meningkatkan kekuatan dan kesehatan budaya organisasi. UAJY menghargai setiap
sumbangan dari berbagai pihak, ideologi, dan pandangan tentang pendidikan.
Semangat Kewirausahaan
Semangat Kewirausahaan mendorong aksi dan inovasi. UAJY mendorong anggota organisasi untuk
menggabungkan berbagai pengetahuan, teknologi, dan pendekatan pembelajaran baru dalam seluruh
proses pendidikan.
Pelayanan
Pelayanan adalah penting untuk keseimbangan kehidupan. UAJY berusaha menanamkan tanggung
jawab kemasyarakatan sebagai bagian yang mendasar dalam bekerja dan hidup dalam sebuah
komunitas.
Tanggung Jawab
Tanggung Jawab mendorong hasil. UAJY berkeyakinan bahwa semua karyawan memiliki tanggung
jawab atas tindakan mereka dan mengharapkan mereka untuk selalu berusaha meningkatkan diri
agar secara berkesinambungan dapat mengembangkan universitas.
Kebenaran
Kebenaran menjadi semangat dasar dalam pengelolaan universitas.
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AZAS, TUJUAN DAN SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
AZAS
Sesuai dengan Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta, azas dan tujuan pendidikan adalah:
1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Universitas Atma Jaya Yogyakarta bertujuan membentuk putra-putri bangsa Indonesia
menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang memiliki ilmu pengetahuan, kreatif dan
bertanggung jawab, bersikap demokratis dan penuh tenggang rasa, berkecerdasan tinggi
yang disertai budi pekerti luhur, serta mencintai bangsa dan sesamanya.
3. Untuk mencapai tujuan itu Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan
tinggi sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang--undangan yang berlaku.

TUJUAN
Tujuan Universitas adalah menumbuh-kembangkan komunitas akademik secara cermat dan kritis
dalam rangka membantu melindungi, meningkatkan harkat dan martabat manusia serta warisan
budaya melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dan
berbagai pelayanan lain yang diberikan kepada komunitas setempat, nasional dan internasional
dengan semangat pelayanan dalam cahaya kebenaran.
Berdasarkan fungsi tersebut di atas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta berperan :
1. Secara internal sebagai pelaksana dan pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Secara eksternal sebagai pendukung usaha-usaha pembangunan di Indonesia dan dikenal
eksistensinya secara internasional.

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
1. Sistem penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk menghasilkan mutu civitas akademika
dan alumni sesuai dengan visi dan misi universitas.
2. Pendidikan di lingkungan Universitas diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan
satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta beban kerja Dosen
4. Jumlah satuan kredit semester dan jumlah semester untuk suatu program studi di lingkungan
Universitas ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
6. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Universitas.
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FASILITAS DAN PELAYANAN
MAHASISWA
A.

PERPUSTAKAAN (TERAKREDITASI A)

1. Pengertian
Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi, yang bersama-sama
dengan unsur penunjang lainnya, berperan serta dalam melaksanakan visi dan misi perguruan
tingginya.
2. Pelayanan Koleksi
Pelayanan koleksi ada di 2(dua) lokasi yaitu: Gedung Perpustakaan Pusat Jl. Babarsari 5-6.
Yogyakarta dan Gedung Alfonsus Kampus I (Jl. Mrican Baru No.28).
3. Anggota Perpustakaan UAJY
• Mahasiswa UAJY berstatus aktif
• Dosen Tetap UAJY berstatus aktif
• Pegawai tetap UAJY berstatus aktif
• Asisten Dosen dan Dosen Tidak Tetap UAJY berstatus aktif ditunjukkan dengan surat
pengantar dari fakultasnya.
• Anggota khusus yang merupakan anggota luar UAJY yang mendaftarkan diri dan berstatus
aktif.
4. Jumlah dan waktu peminjaman
Jumlah maksimal buku yang dapat dipinjam di semua kampus diatur sebagai berikut :
• Mahasiswa
: 6 buku/1 minggu
• Mahasiswa skripsi
: 6 buku/2 minggu
• Mahasiswa Pascasarjana : 8 buku/2 minggu
• Dosen
: 15 buku/1 semester *)
• Asisten
: 9 buku/3 minggu
• Pegawai
: 6 buku/4 minggu
Jumlah koleksi e-book yang dapat dipinjam melalui situs kuliah:
• Mahasiswa
: 15 e-books / 1 semester
• Dosen
: 25 e-books/ 1 semester
*)Peminjaman Semester I berakhir pada tanggal 30 Juli, Semester II berakhir pada tanggal 31Januari.
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5. Layanan I-Pustaka
Layanan ini merupakan layanan peminjaman buku berbasis mobile yang dapat diakses baik melalui
android maupun iphone. Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas i-pustaka dengan
mendaftarkan diri di bagian referensi (lantai Basement) supaya dapat mengaktifkan layanan ini. Ebook dan majalah dapat dipinjam selama 7 hari, sedangkan koran dapat dipinjam selama 4 jam dan
otomatis dikembalikan apabila waktu peminjaman sudah habis. Jumlah peminjaman maksimal 4
buku/koran/majalah.
6. Layanan Mandiri berbasis RFID
Layanan sirkulasi perpustakaan pusat dilengkapi dengan peminjaman mandiri berbasis RFID baik
untuk layanan peminjaman/self loan service dan layanan pengembalian/book drop 24/7 (letak layanan
pengembalian/book drop di luar sisi selatan perpustakaan).
7.

Bebas Pustaka

Surat keterangan bebas pustaka diberikan kepada:
a.
Mahasiswa cuti kuliah.
b.
Mahasiswa pindah kuliah
c.
Wisuda
d.
Dosen dan staf yang berhenti status kepegawaiannya.
8. Waktu dan Tempat Layanan
Perpustakaan Kampus I
Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta, telp (0274) 514319 ext 1051
Pelayanan sirkulasi dan Pelayanan Referensi
Senin – Jumat : 08.00 s.d. 17.00
Perpustakaan Pusat
Gedung Perpustakaan Pusat Jl. Babarsari No.5- 6 Yogyakarta, Telp (0274) 487711 ext 4156
Pelayanan referensi dan sirkulasi
Senin s.d. Jumat
: Pukul 08.00 s.d. 19.00
Sabtu
: Pukul 08.00 s.d. 12.00
9. Layanan yang disediakan :
a. Layanan Sirkulasi
b. Jasa Referensi
c. Jasa Penelusuran
d. Jasa Bimbingan Pemustaka
e. Jasa Pengecekan Karya Ilmiah

: Layanan peminjaman dan pengembalian koleksi tersistem
dan berbasis RFID
: Informasi rujukan kepada pemustaka
: Penelusuran catalog (Online Public Access Catalogue),
penelusuran jurnal dan repositori melalui web perpustakaan: http://lib.uajy.ac.id/e-library.
: Jasa tentang tata cara memanfaatkan fasilitas perpustakaan
kepada Pemustaka
: Jasa pengecekan similarity karya ilmiah
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f. Desk Information
f. Pelatihan Literasi Informasi

g. Generic Learning Skill

: Layanan informasi mengenai layanan perpustakaan yang
tersedia
: Layanan pelatihan untuk mengakses sumber-sumber
informasi. Pelatihan dilakukan secara berjenjang:
1. Pelatihan Literasi informasi dasar : Akses e-journal,
akses sumber-sumber informasi
2. Pelatihan Literasi informasi lanjut : Evaluasi sumbersumber informasi, etika
3. Pelatihan pengecekan similarity
: Generic Learning Skill : Pelatihan untuk memanfaatkan
pendukung pembelajaran (mendeley, endnote dll).

10. Fasilitas :
a. Koleksi Buku teks dan referensi baik cetak maupun elektronik
b. Terbitan berkala baik cetak maupun elektronik dan surat kabar
c. Koleksi audio visual
d. Fasilitas scanner, fotocopy dan print (ruang audiovisual, basement)
e. Fasilitas ruang: Ruang digital library dan ruang diskusi serta ruang klinik e-resources
f. Locker
SUSUNAN PENGURUS PERPUSTAKAAN
Kepala
:
Kepala Bagian
:
Bagian Pelayanan Pemakai
:
Kepala Bagian Pelayanan Teknis
:
Kepala Bagian Sistem Informasi
:
Kepala Bagian Pelayanan Umum
:

Drs. A. Sri Wibowo
Rosalia Istiyarini, S.I.Pust
A. Prastawa Harso Pamardi, S.H., M.A.
C. Hudi Ananto, S.Kom
AL. Lucia Widowati

B.
LAYANAN SISTEM INFORMASI/TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Sistem Informasi Akademik (SIATMA)
Deskripsi
Sistem Informasi Akademik (SIATMA) merupakan bagian dari layanan Sistem Informasi
Akademik Terpadu Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). SIATMA memiliki tiga
versi yaitu SIATMA berbasis desktop yang digunakan untuk keperluan pendaftaran
kelas dan administrasi akademik, SIATMA berbasis Web yang dapat diakses melalui
Web Browser yang terinstall pada Personal Computer maupun Laptop/Notebook dan
SIATMA berbasis Mobile Web yang dapat diakses melalui Web Browser yang terinstall
pada piranti mobile seperti Smartphone maupun Tablet.
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Fitur

Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Pendaftaran Kelas
Fitur ini hanya tersedia pada SIATMA versi Desktop dan digunakan oleh
mahasiswa untuk melakukan proses pendaftaran kelas atau sering disebut
dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester
2. Reporting Akademik
Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh informasi yang terkait
dengan kegiatan akademik seperti Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi
Akademik, Jadwal Kuliah dan Ujian, Presensi Kuliah, dan Informasi
Pembayaran SPP.
3. Evaluasi Kinerja Dosen
Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk memberikan evaluasi terhadap
kinerja dosen pengampu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa setiap
semesternya.

Akses

Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
1. SIATMA versi Desktop
Mahasiswa dapat mengakses sistem ini pada saat melakukan pendaftaran
kelas dengan datang di Laboratorium Komputer di setiap fakultas sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. SIATMA versi Web
http://siatma.uajy.ac.id.
3. SIATMA versi Mobile Web
http://siatma.uajy.ac.id/mobile/

SIATMA Versi Web
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Tampilan SIATMA Versi Mobile

Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIKMA)
Deskripsi
Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIKMA) merupakan sistem informasi
yang secara khusus dirancang untuk mendukung UAJY dalam usahanya
untuk terus mengembangkan soft skill mahasiswa.
Fitur
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Satuan Partisipasi Aktivitas Mahasiswa (SPAMA)
Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk mengeloladata yang
terkait dengan partisipasi aktivitas mahasiswa seperti Upload
Data Partisipasi Aktivitas Mahasiswa, Display Transkrip Satuan
Partisipasi Aktivitas Mahasiswa dan Informasi Poin Satuan
Partisipasi Aktivitas Mahasiswa
2. Beasiswa
Fitur ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh informasi
yang terkait dengan beasiswa seperti Informasi Beasiswa,
Pendaftaran Beasiswa PPA dan BBM, Pengumuman Penerima
Beasiswa dan Portfolio Beasiswa.
Akses
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
http://sikma.uajy.ac.id.
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Tampilan SIKMA

Internet
Deskripsi
Fitur

UAJY telah menyediakan konektivitas Internet yang dapat digunakan oleh
seluruh civitas akademika UAJY.
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Bandwidth +/- 650 Mbps
Konektivitas Internet UAJY saat ini tersedia dengan bandwidth di
atas650 Mbps yang terdistribusi ke setiap fakultas dan area-area
publik yang ada di UAJY, dengan pembatasan kuota
2GB/user/hari. Untuk situs terkait pendidikan tidak dikenakan
kuota.
2. Single Sign On
Konektivitas Internet UAJY dapat diakses oleh seluruh civitas
akademika UAJY dari seluruh kampus dengan memanfaatkan
sebuah akun tunggal, yaitu menggunakan akun SIATMA untuk
mahasiswa dan akun SIMKA/ Webmail untuk dosen dan
karyawan.
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Akses

Layanan ini dapat diakses melalui :
1. Jaringan Nirkabel (HOTSPOT)
Seluruh civitas akademika UAJY dapat menggunakan
layanan Internet melalui Jaringan Nirkabel (HOTSPOT) yang
tersedia di seluruh kampus UAJY (+/- 160 titik HOTSPOT).
2. Jaringan Kabel
Seluruh civitas akademika UAJY juga dapat menggunakan
layanan Internet melalui Jaringan Kabel melalui Personal
Komputer ataupun Laptop yang terhubung dengan jaringan
UAJY seperti di laboratorium, ruang kelas dan lain-lain

Learning Management System
Deskripsi
UAJY telah menyediakan sebuah online learning management system
berbasis teknologi open source (Moodle) yang dapat digunakan untuk
mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan UAJY.
Fitur
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Manajemen Sumber Daya Perkuliahan
Fitur ini dapat digunakan oleh dosen untuk mengelola sumber
daya perkuliahan seperti handout kuliah dan materi pendukung
lainnya. Sumber daya perkuliahanyang telah di-upload nantinya
dapat diakses/di-download oleh mahasiswa yang terdaftar pada
mata kuliah tersebut.
2. Manajemen Aktivitas Perkuliahan
Fitur ini dapat digunakan oleh dosen untuk mengelola aktivitas
yang terkait dengan kegiatan perkuliahan seperti pemberian
tugas secara online, diskusi secara online melalui forum diskusi,
pemberian kuis secara online dan lain-lain. Mahasiswa yang
terdaftar dalam mata kuliah dapat terlibat aktif berpartisipasi
dalam berbagai aktivitas yang telah diset oleh dosen yang
bersangkutan seperti meng-upload tugas, menulis posting pada
forumdiskusi, mengerjakan kuis/ujian online dan sebagainya.
Akses
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
http://kuliah.uajy.ac.id.
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Tampilan Learning Management System (Situs Kuliah)

Office 365
Deskripsi

UAJY bekerjasama dengan PT. Microsoft Indonesia telah menyediakan
layanan Office 365 yang dapat digunakan oleh segenap civitas
akademika UAJY. Layanan ini sebelumnya bernama Windows Live@edu.
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Fitur

Akses

Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Exchange Online
Outlook berbasis Exchange Online merupakan layanan email
gratis berka- pasitas 50 GB untuk setiap pengguna dengan
domain @students.uajy.ac.id (untuk mahasiswa) dan
@staff.uajy.ac.id (untuk dosen dan karyawan). Layanan ini
terintegrasi dengan layanan kalender dan manajemen kontak
yang mempermudah pengguna untuk berbagi kalender dan
berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Layanan ini juga
sudah memiliki fitur perlindungan anti-malware dan penyaringan
anti-spam premium. Pengguna juga dapat melakukan
sinkronisasi email, kalender dan kontak ke berbagai piranti
mobile yang dimiliki oleh pengguna untuk mendukung mobilitas
pengguna.
2. OneDrive
OneDrive adalah layanan yang ditujukan untuk menyimpan dan
mengatur dokumen, khususnya dokumen kerja dengan
kapasitas 1TB untuk setiap pengguna. Layanan ini merupakan
bagian integral dari Office 365 atau SharePoint Server 2013,
sehingga memungkinkan pengguna untuk bekerja dan
berkolaborasi dalam konteks organisasi. Pengguna dapat
dengan mudah berbagi file dengan semua orang dalam
organisasi dengan menempatkannya di folder bersama.
Pengguna juga dapat berbagi file dengan rekan kerja yang
ditentukan sehingga dapat berkolaborasi dalam suatu pekerjaan.
Fitur ini sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai sarana
kolaborasi antar dosen maupun antar mahasiswa.
3. Office Web Apps for EDU
Microsoft Office Web Apps adalah versi berbasis web dari
Microsoft Office yang terdiri dari versi berbasis web dari
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan
Microsoft OneNote. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk
mengakses dokumen melalui Web Browser dan ber- kolaborasi
dengan pengguna lain secara online. Aplikasi ini dapat
membantu pengguna yang belum memiliki lisensi Microsoft
Office versi desktop. Pengguna dapat mengakses fitur ini melalui
OneDrive.
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
1. Dosen dan Karyawan
http://mail.staff.uajy.ac.id
2. Mahasiswa
http://mail.students.uajy.ac.id
Catatan:
Layanan ini juga dapat diakses melalui piranti mobile pengguna. Informasi
mengenai konfigurasi yang harus dilakukan dapat dilihat melalui bagian
setting/options yang ada pada account masing-masing.
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Tampilan Exchange Online (Outlook)

Tampilan Exchange Online (Calendar)
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Tampilan OneDrive

Tampilan Office Web Apps for EDU
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Lisensi Software
Deskripsi

Fitur

Akses

UAJY bekerjasama dengan PT. Microsoft Indonesia telah menyediakan
layanan lisensi software secara gratis bagi mahasiswa dan dosen atau
karyawan. Lisensi untuk mahasiswa,yaitu DreamSpark Premium (khusus
untuk mahasiswa Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Industri dan
Fakultas Teknobiologi). Sedangkan lisensi untuk dosen dan karyawan
tersedia melalui Microsoft Campus Agreement.
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. DreamSpark Premium
Fitur ini memberikan lisensi gratis beberapa software dari
Microsoft yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Software yang
tersedia terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Operating
Systems, Developer Tools, Servers, Applications dan Others.
Kebijakan mengenai fitur ini dapat dibaca di halaman berikut:
https://www.dreamspark.com/licensing/Premium-EULA. aspx.
2. Microsoft Campus Agreement
Fitur ini memberikan lisensi gratis software dari Microsoft yang
dapat digunakan oleh dosen atau karyawan. Software yang
tersedia termasuk Microsoft Office.
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
1. Dream Spark Premium
https://e5.onthehub.com/d.ashx?s=mgcj4vpl2e
2. Microsoft Campus Agreement
Dosen atau karyawan menghubungi Kantor Sistem Informasi
untuk mendapatkan lisensi.

Tampilan DreamSpark Premium

Untuk pemesanan aplikasi di Kantor Sistem Informasi dapat diakses melalui http://dreamspark.uajy.
ac.id menggunakan koneksi kampus.
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Tampilan Dreamspark UAJY

Blog Hosting
Deskripsi

Fitur

Akses

Layanan ini ditujukan bagi seluruh civitas akademika UAJY yang telah
memiliki account Office 365. Layanan ini dibangun dengan harapan dapat
menjadi sarana bagi seluruh civitas akademika UAJY untuk berekspresi,
saling berbagi ide, pandangan, informasi dan hal-hal positif lainnya serta
mengembangkan jalinan kerja sama di antara pengguna sehingga dapat
terbangun knowledge-base di lingkungan UAJY.
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Blog Posting
Fitur ini memungkinkan seluruh civitas akademika UAJY untuk
mem-posting konten baik yang berupa ide, pandangan, informasi
maupun hal-hal positif lainnya ke dalam blog masing-masing
untuk diakses oleh pengunjung blog.
2. Kapasitas Penyimpanan 100MB
Setiap blog yang dibuat akan mendapatkan kapasitas
penyimpanan sebesar 100MB. Kapasitas yang tersedia cukup
terbatas sehingga disarankan untuk menggunakan layanan
image hosting seperti PhotoBucket, Flickr, dll dan layanan video
hosting seperti Youtube untuk menyimpan konten gambar
maupun video.
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
http://blogs.uajy.ac.id.
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Tampilan Layanan Blog Hosting

Portal Unit Kegiatan Mahasiswa
Deskripsi
Layanan ini ditujukan bagi seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang
sudah terdaftar di UAJY. Layanan ini dibangun dengan harapan dapat
menjadi sarana bagi seluruh UKM untuk berbagi informasi mengenai
profil, kegiatan dan prestasi yang telah diperoleh.
Fitur
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Blog Posting
Fitur ini memungkinkan seluruh UKM untuk mem-posting konten
baik yang berupa profil, berita, maupun informasi lainnya ke
dalam Web masing-masing untuk diakses oleh pengunjung.
2. Kapasitas Penyimpanan 100MB
Setiap Web yang dibuat akan mendapatkan kapasitas
penyimpanan sebesar100MB. Kapasitas yang tersedia cukup
terbatas sehingga disarankan untuk menggunakan layanan
image hosting seperti PhotoBucket, Flickr, dll dan layanan video
hosting seperti Youtube untuk menyimpan konten gambar
maupun video.
Akses
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
http://ukm.uajy.ac.id.
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Tampilan Portal Unit Kegiatan Mahasiswa

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)
Deskripsi
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) merupakan sistem
infor- masi yang secara khusus dirancang untuk membantu pengelolaan
sumber daya manusia di UAJY
Fitur
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
2. Pengelolaan Pengembangan SDM
Fitur ini memungkinkan dosen atau karyawan untuk
mengeloladata yang terkait dengan pengembangan yang
dilakukan oleh dosen atau karyawan melalui berbagai kegiatan
seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian, pelatihan,
seminar, workshop dan lain sebagainya.
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Akses

Layanan ini dapat
http://simka.uajy.ac.id.

diakses

melalui

alamat

sebagai

berikut:

Tampilan SIMKA Web

Tampilan SIMKA Mobile

Sistem Informasi Portal Alumni (SIMPONI)
Deskripsi
Sistem Informasi Portal Alumni merupakan sistem informasi berbasis web
yang digunakan untuk menghubungkan alumni Universitas Atma Jaya
Yogyakarta dengan almamaternya dan juga perusahaan. Perusahaan
dapat menggunakan sistem ini untuk mengumumkan lowongan pekerjaan
dan info-info seputar perusahaan sekaligus dapat menjelajah data alumni.
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Fitur

Akses

Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Pengelolaan Profil Alumni dan Perusahaan
Fitur ini memungkinkan alumni dan perusahaan untuk mengelola
profil. Bagi alumni, profil dapat dikelola secara lengkap sehingga
dapat menjadi curriculum vitae yang nantinya dapat digunakan
untuk mendaftar lowongan kerja.
2. Kapasitas Penyimpanan 100MB
Fitur ini memungkinkan alumni dan perusahaan untuk mengelola
informasi lowongan kerja. Alumni dapat melamar pekerjaan yang
ditawarkan oleh perusahaan dan perusahaan dapat melihat profil
alumni yang melamar.
3. Media Komunikasi
Fitur ini memungkinkan UAJY, alumni dan perusahaan untuk
saling berbagi informasi sehingga terjalin komunikasi yang baik
diantara ketiganya.
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
http://simponi.uajy.ac.id.

Tampilan SIMPONI

Sistem Informasi Akademik untuk Orang Tua
Deskripsi
Sistem Informasi Akademik untuk Orang Tua merupakan sistem informasi
berbasis web yang dapat digunakan oleh orang tua untuk memonitor
perkembangan putra-putrinya selama kuliah di UAJY.
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Fitur

Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Reporting Akademik
Fitur ini memungkinkan orang tua untuk memperoleh informasi
yang terkait dengan kegiatan akademik putra-putrinya seperti
Indeks Prestasi Semester, Indeks Prestasi Akademik, Jadwal
Kuliah dan Ujian, Presensi Kuliah, dan Informasi Pembayaran
SPP.

Akses

Layanan ini dapat
http://ortu.uajy.ac.id.

diakses

melalui

alamat

sebagai

berikut:

Tampilan Sistem Informasi Akademik untuk Orang Tua

Digital Signage
Deskripsi

Fitur

Akses

Layanan ini ditujukan bagi seluruh anggota komunitas Universitas Atma
Jaya Yogyakarta yang ingin mempublikasikan kegiatan dan informasi
lainnya melalui layar digital signage yang terpasang di beberapa titik
strategis yang ada di kampus.
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Publikasi konten gambar maupun video di layar signage yang
terpasang di beberapa titik strategis yang ada di kampus dengan
pengelolaan terpusat baik untuk assignment device maupun
penjadwalan.
Anggota komunitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ingin
mempubli- kasikan kegiatan dan informasi lainnya melalui layanan digital
signage dapat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Sistem Informasi
dengan disertai materi dalam bentuk softcopy, baik gambar (resolusi
1920*1080) maupun video. Materi juga dapat dikirimkan melalui email
signage@uajy.ac.id.
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Layar Digital Signage

IT Lounge
Deskripsi

Fitur
Akses

Layanan ini ditujukan bagi seluruh anggota komunitas Universitas Atma
Jaya Yogyakarta yang membutuhkan ruang untuk diskusi maupun
melakukan aktivitas lainnya seperti mengerjakan tugas kuliah, rapat dan
sebagainya.
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Ruang (4 ruang) dengan kapasitas -/+ 10 orang yang dilengkapi
dengan koneksi Internet, Air Conditioner dan Smart TV.
Anggota komunitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ingin
menggunakan ruang ini dapat mengajukan permohonan peminjaman
melalui Sistem Informasi yang telah disediakan oleh Kantor Sistem
Informasi.
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Tampilan IT Lounge

Sistem Informasi Penghargaan Pengguna TIK (Atmanesia)
Deskripsi
Layanan ini ditujukan bagi seluruh anggota komunitas Universitas Atma
Jaya Yogyakarta sebagai pengguna layanan Tekonologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) UAJY. Setiap pengguna dapat mengikuti tantangantantangan terkait layanan TIK untuk mendapatkan poin yang nantinya
dapat ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan.
Fitur
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Join Challenge
Fitur ini memungkinkan seluruh pengguna untuk mengikuti
tantangan-tantangan terkait layanan TIK untuk mendapatkan
poin.
2. Redeem Point
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menukarkan poin yang
telah dikumpulkan dengan hadiah yang sesuai.
Akses
Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uajy.atmanesia
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Tampilan Sistem Informasi Penghargaan Pengguna

Sistem Informasi Helpdesk KSI UAJY
Deskripsi
Layanan ini ditujukan bagi seluruh anggota komunitas Universitas Atma
Jaya Yogyakarta sebagai pengguna layanan Tekonologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) UAJY. Setiap pengguna dapat menyampaikan
keluhan/saran perbaikan/ permohonan terkait layanan TIK yang
disediakan oleh KSI UAJY.
Fitur
Layanan ini memiliki fitur sebagai berikut:
1. Open New Ticket
Fitur ini memungkinkan seluruh pengguna untuk menyampaikan
keluhan/ saran perbaikan/ permohonan terkait dengan layanan
TIK yang disediakan oleh KSI UAJY.
2. Check Ticket Status
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memonitor kemajuan
dan tindak lanjut penangananyang dilakukan oleh staf KSI UAJY
terhadap keluhan/ saran perbaikan/permohanan yang
disampaikan oleh pengguna secara online.
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Akses

Layanan ini dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:
http://ksi.uajy.ac.id/helpdesk.

Tampilan Sistem Informasi Helpdesk KSI UAJY
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A.

DESKRIPSI UMUM

VISI
Menjadi institusi pendidikan pascasarjana yang berjiwa unggul, inklusif, humanis dan berintegritas
serta mampu memberi sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pelayanan dalam
cahaya kebenaran dalam menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat.

MISI
Pendidikan pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyelenggarakan, meningkatkan dan
memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, ketrampilan profesional dan budaya yang bermanfaat bagi
peradaban dan martabat manusia melalui:
1. pengembangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang
berwawasan global, handal dan etis.
2. penyelenggaraan tata kelola pascasarjana yang baik, yang dilandasi semangat pelayanan
dalam cahaya kebenaran.

TUJUAN PENDIDIKAN
Dengan memperhatikan beberapa potensi yang ada serta pertimbangan praktis yang terkait dengan
pemenuhan kebutuhan profesional bagi masyarakat, maka tujuan didirikannya Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah untuk menghasilkan tenaga profesional yang:
1. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah
ilmiah disertai ketrampilan penerapannya.
2. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan
penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
3. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan
ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, keterpaduan pemecahan
masalah atau profesi yang serupa.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperhatikan pula beberapa nilai yang diharapkan dapat
menjadi bagian integral dari sikap, pola pikir, pengembangan wawasan dari para mahasiswa dan
dosen. Adapun tata nilai tersebut mencakup:
1. Keunggulan
Keunggulan dalam kinerja proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat.
2. Keadilan Sosial
Komitmen untuk mengakui dan memberi hak semua orang untuk memperoleh kesempatan
yang adil atas pelayanan masyarakat, perlakuan yang adil dan hidup bermartabat dalam
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suatu lingkungan yang bebas dari bias, prasangka, dan diskriminasi.
3. Perspektif Internasional
Komitmen terhadap perspektif antar budaya dan bangsa dalam segala bidang, dalam
komunitas mahasiswa, staf pengajar, dan administrasi, serta pengelolaan program
Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Etika
Standar etika yang tinggi termasuk di dalamnya integrasi, akurasi, kejujuran, kerjasama,
toleransi dan pengakuan kewajiban dan hak.
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B.

PROGRAM STUDI

Program Pascasarjana (Strata 2) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (PPs-UAJY) memiliki 7 (tujuh)
program studi yaitu Program Studi Manajemen (MM), Program Studi Teknik Sipil (MTS), Program
Studi Ilmu Hukum (MIH), Program Studi Teknik Informatika (MTF), Program Studi Arsitektur (M. Ars),
Program Studi Ilmu Komunikasi (MIK) dan Program Studi Teknik Industri (MTI). Ketujuh program
studi tersebut telah memiliki izin operasional dan telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
(BAN). Pada tabel berikut dapat dilihat jenis program studi dan konsentrasi/peminatannya sebagai
pertimbangan dalam pemilihan konsentrasi/peminatan para mahasiswa program magister:

No

Program Studi Program
Pascasarjana

1

Manajemen

2

Teknik Sipil

3

Ilmu Hukum

4

Teknik Informatika

5

Arsitektur

6

Ilmu Komunikasi

7

Teknik Industri

Konsentrasi/Peminatan
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
1
2

Manajemen Pemasaran
Manajemen Keuangan
Manajemen Sumber Daya Manusia
E-Bussiness
International Bussiness
Manajemen Konstruksi
Struktur
Transportasi
Hukum Bisnis
Hukum Pengelolaan Sumber Daya
Alam
Hukum Ketatanegaraan
Litigasi
Intelligence Informatics
Innovation of Computational Science
Arsitektur Digital

1 Manajemen Komunikasi Publik

PROGRAM PASCASARJANA : B.

2 Manajemen Media Digital
1 Business Analytics

PROGRAM STUDI

Status

Terakreditasi A

Terakreditasi B

Terakreditasi A

Terakreditasi B
Terakreditasi A
Izin Operasional SK
Menristek No.
212/KPT/I/2017
Izin Operasional SK
Menristek No.
166/KPT/I/2019

36

C.

GELAR AKADEMIK

Gelar akademik diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikan studi dengan ketentuan:

No
1
2
3
4
5
6
7

Program Studi Program
Pascasarjana
Manajemen
Teknik Sipil
Ilmu Hukum
Teknik Informatika
Arsitektur
Ilmu Komunikasi
Teknik Industri
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Gelar
Magister Manajemen
Magister Teknik
Magister Hukum
Magister Komputer
Magister Arsitektur
Magister Ilmu Komunikasi
Magister Teknik

GELAR AKADEMIK

Singkatan Gelar
M.M.
M.T.
M.H.
M.Kom.
M.Ars.
M.I.Kom.
M.T.
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E.

SUSUNAN PENGURUS

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Pengelola
Dr. Ir. A. M. Ade Lisantono, M.Eng. (Direktur Program Pascasarjana)
Dr. Dra. J. Ellyawati, M.M. (Ketua Program Studi Magister Manajemen)
Dr. Ir. Imam Basuki, M.T. (Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil)
Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M. (Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum)
Ir. Djoko Budiyanto Setyohadi, M.Eng., Ph.D. (Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika)
Khaerunnisa S.T., M.Eng., Ph.D. (Ketua Program Studi Magister Arsitektur)
Dr. Lukas S. Ispandriarno, M.A. (Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi)
Dr. Parama Kartika Dewa SP, S.T., M.T. (Ketua Program Studi Magister Teknik Industri)
Sekretariat
Yohanes Suparno, S.E.
Henricus Sudarta
A. Joko Krismanto
YR. Rudi Suryanto
A. Mugiyono
Yesika Adeawati, A.Md.
Anindita Kurnia Dewi M.V, S.E.
Sany Tifani Yenata, S.I.Kom.

PROGRAM PASCASARJANA : E.

Sekretaris Program Pascasarjana
Staf Akademik
Staf Akademik
Staf Akademik
Staf Bagian Umum
Staf Bagian Umum
Staf Bagian Umum
Staf Bagian Umum

SUSUNAN PENGURUS
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F.

KETENTUAN AKADEMIK

1.

PENERIMAAN MAHASISWA

a.

Mahasiswa Baru
i.
Program Magister Manajemen terbuka bagi calon mahasiswa yang berijazah minimal
sarjana S1, D4, atau bachelor dari perguruan tinggi luar negeri yang disetarakan oleh
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dari semua disiplin ilmu
pengetahuan.
ii.
Program Magister Teknik Sipil terbuka bagi calon mahasiswa yang berijasah minimal
sarjana S1, D4, atau bachelor dari perguruan tinggi luar negeri yang disetarakan oleh
Departemen Pendidikan Nasional RI dari disiplin ilmu teknik.
iii.
Program Magister Ilmu Hukum terbuka bagi calon mahasiswa yang berijazah minimal
sarjana S-1, D4 atau bachelor dari perguruan tinggi luar negeri yang disetarakan oleh
Departemen Pendidikan Nasional RI dari semua disiplin ilmu pengetahuan.
iv.
Program Magister Teknik Informatika terbuka bagi calon mahasiswa yang berijazah
minimal sarjana S-1, D4, atau bachelor dari perguruan tinggi luar negeri yang
disetarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI dari semua disiplin ilmu
pengetahuan.
v.
Program Magister Arsitektur terbuka bagi calon mahasiswa yang berijazah minimal
sarjana dibidang arsitektur, disain, D4, atau bachelor dari perguruan tinggi luar negeri
yang disetarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI dari bidang arsitektur,
serta sarjana teknik/insinyur non arsitektur yang berstatus tugas belajar dari
instansi/lembaga dimana calon mahasiswa tersebut bekerja.
vi.
Program Magister Ilmu Komunikasi terbuka bagi calon mahasiswa yang berijazah
minimal sarjana S1, D4, atau bachelor dari perguruan tinggi luar negeri yang
disetarakan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Nasional RI dari semua
disiplin ilmu pengetahuan.
vii.
Program Magister Teknik Industri terbuka bagi calon mahasiswa yang berijazah
minimal sarjana S-1, D4, atau bachelor dari perguruan tinggi luar negeri yang
disetarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI dari bidang disiplin teknik
industri, logistik, manajemen rekayasa industri, teknologi industri pertanian, statistika,
matematika, dan bidang disiplin lain yang relevan dengan body of knowledge teknik
industri.

Prosedur Pendaftaran:
a)
Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di Kantor Admisi dan Akademik (KAA)
UAJY atau dapat diunduh di http://bit.ly/formulirS2UAJY.
b)
Menyerahkan berkas kepada Kantor Admisi dan Akademik (KAA) yang terdiri dari:
form pendaftaran yang telah diisi; fotokopi ijazah, transkrip nilai dan, akte kelahiran
yang telah dilegalisasir masing-masing 2 lembar; pas foto berwarna terbaru (pakaian
jas berdasi) berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 2 lembar.
c)
Calon mahasiswa yang berasal dari UAJY yang belum diwisuda dapat mendaftar
dengan memberikan bukti formal telah lulus dari fakultasnya dan daftar nilai hasil
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d)
e)
b.

studi.
Semua calon mahasiswa, kecuali lulusan terbaik fakultas di UAJY, wajib mengikuti
seleksi tertulis English Proficiency Test (EPT) yang diselenggarakan oleh UAJY, Tes
Kemampuan Belajar (TKB), dan Wawancara sesuai jadwal.
Informasi penerimaan akan disampaikan melalui e-mail calon mahasiswa, atau dapat
ditanyakan melalui KAA.

Mahasiswa Pindahan

Pindah ke program studi lain di lingkungan PPs-UAJY dimungkinkan dengan persetujuan ketua
program studi.
1)
Pindahan dari perguruan tinggi lain
Persyaratan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:
a) Pindah kuliah diizinkan apabila program studi asal mempunyai status akreditasi minimal
sama dengan program studi yang dituju.
b) Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada awal semester baru, Agustus atau Januari.
c) Tahap-tahap penerimaan mahasiswa baru pindahan:
i. Calon mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Direktur PPs-UAJY,
tembusan kepada Ketua Program Studi.
ii. Dokumen yang memuat status akreditasi dari program studi asal, fotokopi daftar nilai
matakuliah yang telah ditempuh dan dilegalisir, fotokopi kurikulum dan silabi matakuliah
yang sudah ditempuh.
d) Nilai yang diakui maksimum 10 SKS.

2.

PERKULIAHAN

a.

Matrikulasi
Matrikulasi wajib diikuti oleh mahasiswa PPs-UAJY pada beberapa program studi tetentu
dengan membayar biaya matrikulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1) Magister Manajemen
Setiap peserta Program MM-UAJY dengan latar belakang ilmu S-1 non-ekonomi diwajibkan
untuk mengikuti program matrikulasi, dengan tujuan untuk memberikan konsep dasar ilmu
ekonomi, ekonometri dan akuntansi bagi mahasiswa/i yang tidak memiliki latar belakang
pengetahuan tersebut untuk menyamakan persepsi dan agar mahasiswa lebih cepat
beradaptasi mengikuti perkuliahan di program regular.
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2) Magister Ilmu Hukum
Setiap peserta Program MIH-UAJY yang berlatar belakang bukan dari Ilmu Hukum
diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi. Tujuan program matrikulasi adalah untuk
memberikan konsep dasar ilmu hukum bagi mahasiswa/i yang tidak memiliki latar belakang
pengetahuan tersebut serta membangun tingkat kohesivitas antar mahasiswa.
3) Magister Teknik Informatika
Program matrikulasi tidak ada di Program Studi Magister Teknik Informatika.
4) Magister Teknik Sipil
Program matrikulasi tidak ada di Program Studi Magister Teknik Sipil.
5) Magister Arsitektur
Program matrikulasi tidak ada di Program Studi Magister Arsitektur.
6) Magister Ilmu Komunikasi
Setiap peserta Program Magister Ilmu Komunikasi yang berlatar belakang ilmu S-1 non Ilmu
Komunikasi diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi.
7) Magister Teknik Industri
Setiap peserta Program MTI-UAJY yang bukan berlatar belakang ilmu S-1 non Teknik
Industri, Logistik, Manajemen Rekayasa Industri, dan Teknologi Industri Pertanian diwajibkan
untuk mengikuti program matrikulasi. Tujuan program matrikulasi adalah untuk memberikan
konsep dasar sistem teknik industri bagi mahasiswa/i yang tidak memiliki latar belakang
pengetahuan tersebut serta membangun tingkat kohesivitas antar mahasiswa.
b.

Kuliah Pembuka
Kuliah pembuka wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program magister. Kuliah pembuka
diberikan oleh dosen tamu, pejabat, tokoh yang dianggap memiliki kompetensi yang
berkaitan dengan salah satu dari program studi yang ada di PPs-UAJY, serta memberi
kontribusi bagi mahasiswa program studi yang lain (lintas bidang).

c.

Kuliah Reguler
Tiap mata kuliah diampu oleh satu atau lebih dosen yang memenuhi kualifikasi. Metode
pengajaran pada PPs-UAJY dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:
1) Kuliah yang dilakukan oleh para dosen.
2) Diskusi kasus-kasus nyata (metode studi kasus).
3) Pengerjaan proyek/bengkel/laboratorium atau penulisan paper dengan topik yang
berhubungan dengan program studi.
4) Presentasi proyek atau paper di hadapan para dosen dan mahasiswa.
Tugas yang dibuat sesuai dengan butir 3) dan 4) harus merupakan karya asli bukan
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merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila tugas yang dimaksud
terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi, maka mahasiswa bersangkutan akan menerima
sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.
Sanksi akademik berupa pembatalan matakuliah yang bersangkutan dan ditambah dua
matakuliah lainnya yang memperoleh nilai tertinggi. Sehubungan dengan ketentuan
pelanggaran tersebut maka mahasiswa diwajibkan menandatangani pernyataan “tidak akan
melakukan kecurangan” di awal program.
Tiap matakuliah diberikan oleh dosen yang diusahakan terdiri dari akademisi atau praktisi,
dengan tujuan agar para mahasiswa akan memperoleh pengetahuan baik teoritis maupun
praktik sehingga mampu menjadi lulusan yang unggul, inklusif, humanis dan berintegritas.
d.

Kuliah Umum
Selain harus mengambil mata kuliah yang diwajibkan sebagai salah satu syarat ujian tesis,
mahasiswa PPs-UAJY diwajibkan untuk mengikuti kuliah umum minimal 4 kali selama masa
studi. Tujuan kuliah umum adalah untuk lebih memperluas dan memperdalam pemahaman
mahasiswa atas materi tertentu baik secara konsep dan terutama secara praktek. Apabila
mahasiswa belum memenuhi ketentuan jumlah minimum mengikuti kuliah umum tersebut,
maka mahasiswa yang bersangkutan belum berhak untuk mendapatkan yudisium.

e.

Waktu Kuliah
Kuliah PPs-UAJY dilakukan dari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu kuliah dari pukul
18.30-21.00 WIB. Dengan berbagai pertimbangan, dapat dimungkinkan perkuliahan
dilakukan pada hari Sabtu, dimulai pukul 09.00 WIB.
Selama mengikuti kuliah mahasiswa:
1) Tidak diperkenankan meninggalkan ruang kuliah sebelum perkuliahan berakhir.
2) TIdak boleh mengaktifkan telepon seluler selama perkuliahan berlangsung.
3) Berpakaian rapi dan bersih (memakai business dress bagi mahasiswi atau berdasi bagi
mahasiswa).
4) Tidak merokok di dalam ruang kuliah dan di dalam semua gedung kampus.
5) Tidak membawa senjata tajam, narkoba dan barang berbahaya lainnya di dalam ruang
kuliah.

f.

Pembatalan Mata Kuliah
Mahasiswa PPs-UAJY tidak diizinkan membatalkan mata kuliah yang telah dipilih dalam
Kartu Rencana Studi (KRS) dengan alasan apapun.

g.

Cuti Kuliah
1) Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti setelah menempuh studi selama 2 semester.
2) Cuti diperhitungkan dalam masa studi
3) Mahasiswa diizinkan mengambil cuti kuliah, paling banyak satu kali untuk jangka waktu
paling lama 1 semester, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
4) Setelah mengambil cuti, mahasiswa wajib melakukan herregistrasi dan melaksanakan
kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
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5) Pengambilan mata kuliah setelah mahasiswa/i menyelesaikan cuti tergantung dari
penawaran mata kuliah pada semester yang bersangkutan.
h.

Batas Waktu Studi
Batas waktu studi bagi setiap mahasiswa di PPs-UAJY adalah empat tahun, termasuk masa
cuti resmi yang disetujui. Apabila dalam batas waktu studi tersebut, mahasiswa tidak dapat
menyelesaikan studinya maka akan diberlakukan pemutusan hak studi.
Bagi mahasiswa yang sudah melampaui masa studi nomal/paket (3 semester), maka pada
semester 4 (empat) wajib membayar biaya herregistrasi dan SPP Variabel sesuai dengan
jumlah SKS yang akan ditempuh apabila mengulang matakuliah.
Waktu studi normal program magister yang diikuti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Program Studi
Magister Manajemen
Magister Teknik Sipil
Magister Ilmu Hukum
Magister Teknik Informatika
Magister Arsitektur
Magister Ilmu Komunikasi
Magister Teknik Industri

Waktu Studi Normal
3 semester =1,5 tahun
3 semester =1,5 tahun
3 semester =1,5 tahun
3 semester =1,5 tahun
3 semester = 1.5 tahun
3 semester = 1.5 tahun
3 semester = 1.5 tahun

Batas Waktu Studi
4 tahun
4 tahun
4 tahun
4 tahun
4 tahun
4 tahun
4 tahun

i.

Herregistrasi
Segera setelah diterima, mahasiswa/i baru wajib melakukan herregistrasi dan pembayaran
sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa tidak melakukan herregistrasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap
mengundurkan diri.

j.

Kuliah Sit-In
Peserta kuliah sit-in adalah pendengar yang mengikuti matakuliah di program studi MM,
MTS, MIH, MTF, M.Ars, MIK dan MTI. Peserta kuliah sit-in wajib mendaftarkan diri ke Bagian
Tata Usaha/Sekretariat PPs-UAJY, mendapat izin dari Ketua Program Studi, serta membayar
biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k.

Kehadiran
Selama perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi di dalam kelas (sebagai salah
satu aspek yang dievaluasi dalam proses pembelajaran). Karena padatnya jadwal kuliah
maka mahasiswa diwajibkan hadir minimal 75% dari jumlah seluruh tatap muka untuk setiap
mata kuliah. Kehadiran kuliah kurang dari 75%, dianggap akan mempengaruhi kedalaman
penguasaan materi sehingga mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak layak
mengikuti ujian. Mahasiswa/i wajib hadir tepat waktu. Apabila menghadiri kuliah terlambat
lebih dari 15 menit maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk kelas.
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3.

UJIAN

a.

Persyaratan Mengikuti Ujian
1) Terdaftar sebagai mahasiswa/i pada semester yang sedang berlangsung.
2) Tidak sedang terkena sanksi akademik maupun administrasi.
3) Memenuhi kehadiran kuliah ≥75% dari jumlah seluruh tatap muka pada mata kuliah
yang bersangkutan.

b.

Jenis Ujian
1) Ujian Reguler
a) Ujian Tengah Semester
b) Ujian Akhir Semester
Selain kedua jenis ujian yang telah dijadwalkan tersebut, masing-masing dosen dapat
juga mengadakan tes/kuis.
2) Ujian Perbaikan (Remedi)
Ujian perbaikan (remedi) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Nilai mata kuliah yang dapat mengikuti program remedi maksimum B- dan minimal
telah mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester reguler untuk
matakuliah yang bersangkutan.
b) Kuliah dan ujian remedi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
c) Ujian perbaikan (remedi) dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
d) Nilai mata kuliah remedi maksimal B.
3) Ujian Susulan
Ujian susulan hanya dapat dilaksanakan karena mahasiswa:
a) Harus menjalani rawat inap di rumah sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dari
rumah sakit) pada waktu ujian diselenggarakan.
b) Dalam masa berkabung karena ada anggota keluarga dekat (suami/istri, anak,
orang tua, atau mertua) meninggal dunia.
c) Mewakili PPs-UAJY/uiversitas atau daerah/negara dalam kegiatan tertentu,
dibuktikan dengan surat resmi pemberi tugas.
d) Mengalami keadaan darurat yang tidak dapat dihindari dan tidak memungkinkan
datang ujian tepat waktu, seperti bencana, kecelakaan, kerusuhan.

c.

Ketentuan Ujian
1) Hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
2) Membawa alat tulis dan perlengkapan ujian sendiri.
3) Memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan.
4) Mahasiswa yang telah memasuki ruang ujian dan telah menerima soal ujian dianggap
telah mengikuti ujian dan tidak diizinkan untuk membatalkan ujian.
5) Peserta ujian tidak diizinkan keluar dari ruang ujian selama 30 menit pertama.
6) Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
7) Peserta ujian dilarang membawa buku atau catatan ke tempat ujian, kecuali ujian
dinyatakan open-book.
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Meskipun ujian dinyatakan open-book, mahasiswa dilarang meminjam ataupun
meminjamkan buku, catatan kuliah/handout atau bentuk apapun kepada sesama
mahasiswa/i peserta ujian lainnya.
Peserta ujian dilarang membantu atau meminta bantuan kepada peserta lain.
Peserta ujian wajib membawa kartu mahasiswa/i serta menandatangani daftar hadir
dan daftar penyerahan berkas ujian.
Selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan keluar dari ruang ujian.
Selama ujian berlangsung peserta tidak boleh mengaktifkan telepon seluler.
Selama ujian berlangsung peserta berpakaian rapi dan bersih (memakai business dress
bagi mahasiswi atau berdasi bagi mahasiswa), dilarang menggunakan kaos oblong,
kaos berkerah, sandal jepit, sepatu gunung, dan celana pendek.
Selama ujian berlangsung peserta tidak diizinkan merokok.
Selama ujian berlangsung peserta tidak membawa: senjata tajam, narkoba dan barang
berbahaya lainnya.

d.

Mengulang Mata Kuliah
Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E, wajib mengulang mata kuliah yang
bersangkutan pada semester yang menawarkan mata kuliah tersebut, dengan biaya sesuai
ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara nilai lama, nilai remedi, atau nilai
mengulang, akan dipilih nilai yang terbaik.

e.

Ujian Tesis
Pada akhir penulisan tesis semua mahasiswa PPs-UAJY wajib menempuh ujian tesis. Ujian
tesis terdiri dari ujian/seminar proposal, dan ujian akhir tesis. Syarat ujian tesis diatur oleh
Direktur PPs-UAJY sementara tanggal ujian, dan tim penguji tesis diatur oleh Ketua Program
Studi.

f.

Sanksi
Peserta ujian yang diketahui melanggar ketentuan ujian dicatat dalam berita acara ujian dan
diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya setelah terlebih dahulu dirapatkan dan disahkan
oleh pengelola program. Sanksi tersebut dapat berupa:
1) dinyatakan tidak lulus ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa/i
yang bersangkutan terbukti curang; atau
2) dikeluarkan dari PPs-UAJY apabila mahasiswa yang bersangkutan dua kali melakukan
kecurangan.

4.

EVALUASI

a.

Evaluasi Mahasiswa
Evaluasi studi dilakukan setiap akhir semester maupun secara kumulatif. Evaluasi semester
dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa selama semester yang bersangkutan.
Evaluasi kumulatif dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa sampai akhir
semester tertentu atau akhir program studi.
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i.

Sistem Penilaian
Aspek yang dievaluasi/dinilai untuk setiap matakuliah paling tidak meliputi:
1) Kehadiran di kelas
2) Partisipasi kelas
3) Pengerjaan tugas/ kasus/proyek/presentasi/bengkel/laboratorium
4) Ujian Tengah Semester
5) Ujian Akhir Semester
Penilaian prestasi mahasiswa dilakukan dengan menggunakan sistem huruf, yaitu:
A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E
Untuk menghitung indeks prestasi nilai-nilai huruf tersebut dikonversi sebagai
berikut:
A
= 4,0
C+
= 2,3
A= 3,7
C
= 2,0
B+
= 3,3
D
=1
B
= 3,0
E
=0
B= 2,7
Nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa merupakan rerata dari keseluruhan
nilai yang diberikan oleh dosen atau tim dosen pada mata kuliah yang
bersangkutan pada semester tersebut, yang prosesnya dikoordinasi oleh
dosen koordinator team teaching (untuk mata kuliah yang diampu oleh beberapa
dosen) yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.

ii.

Cara Perhitungan Indeks Prestasi
Indeks Prestasi (IP) adalah alat untuk mengukur kinerja mahasiswa untuk tiap
semester ataupun secara kumulatif. IP dihitung dengan rumus:

Contoh:
Prestasi studi seorang mahasiswa sebagai berikut ini:
Matakuliah
Manajemen Pemasaran
Manajemen Operasi
Manajemen Keuangan

SKS (Ji)
3
3
3
9

Nilai
(Ni)
A
B
B

Jumlah
Nilai
4
3
3

Jumlah Nilai (Ji.Ni)
12,00
9,00
9,00
30,00

IP = 30,00 / 9 = 3,33
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iii.

Ketentuan Kelulusan
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0.

iv.

Predikat Kelulusan
Berdasarkan SK Rektor: No 162/HP/AKD/2016, kualifikasi Yudisium dinyatakan
dalam predikat sebagai berikut ini:
IPK
3.76 – 4.00 dengan masa studi maksimal
selama masa studi normal (N) + 1 semester
3.76 – 4.00
3.50 – < 3.76
3.00 – < 3.50

Predikat
Cum Laude
Dengan Pujian
Sangat Memuaskan
Memuaskan

v.

Laporan Prestasi dan Transkrip Akademik
Mahasiswa diberikan Laporan Hasil Studi (LHS) yang berisi laporan prestasi
mahasiswa pada semester terdahulu, yaitu setiap akhir bulan pertama semester
yang sedang berlangsung. Bagi mahasiswa yang mendapat dukungan biaya dari
pihak sponsor/instansi, laporan prestasi akan dikirim kepada sponsor/instansi.
Mahasiswa yang belum menyelesaikan biaya administrasi pada semester yang
sedang berlangsung (fotokopi, biaya kuliah dll.) tidak diberikan LHS, dan LHS akan
ditahan hingga diselesaikannya semua urusan administrasi tersebut.

vi.

Putus Studi
Berdasarkan SK: No 42/HP/DO/2016, mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan
batas waktu studi sebagaimana diatur dalam butir 2.h (tentang batas waktu studi),
dianggap tidak dapat menyelesaikan studinya/kewajibannya dan dikenakan
pemutusan hak studi.

b.

Evaluasi Dosen
Evaluasi dosen dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam proses
belajar mengajar setiap dosen. Mahasiswa wajib memberikan evaluasi untuk semua dosen
yang mengajar dalam semester yang bersangkutan pada setiap akhir semester.

c.

Evaluasi Tata Usaha
Evaluasi tata usaha dimaksudkan untuk perbaikan pelayanan bagian tata usaha. Dosen dan
mahasiswa wajib memberikan evaluasi sewaktu-waktu.

5.

TUGAS AKHIR/ TESIS
Tesis adalah tugas akhir yang harus dibuat oleh setiap mahasiswa PPs – UAJY untuk
melengkapi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar magister. Tesis harus ditulis
secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dari pembimbing tesis yang telah
ditentukan oleh Ketua Program Studi Studi.

PROGRAM PASCASARJANA : F.

KETENTUAN AKADEMIK

48

a.

Beban Kredit
Tesis PPs- UAJY mempunyai beban kredit sebanyak 6 sks.

b.

Periode Penulisan
Proses penulisan tesis sudah dapat dimulai pada pertengahan semester II.
Mahasiswa dapat mengajukan judul dan usulan dosen pembimbing kepada Ketua
Program Studi. Diharapkan dalam semester tersebut proposal penelitian dapat
tersusun dan siap untuk diseminarkan. Masa penulisan tesis diharapkan berakhir
paling lambat pada akhir semester III. Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan
penulisan tesis dalam jangka waktu tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan
dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Ketua Program Studi. Perpanjangan
waktu diberikan selama 1 semester dengan membayar biaya herregistrasi dan biaya
variabel setiap semester sampai berakhirnya masa studi sesuai ketentuan (Batas
Masa Studi).

c.

Pembimbing Tesis
Penulisan tesis dibimbing oleh satu atau dua dosen pembimbing, sesuai
kompleksitas permasalahan tesis. Dosen pembimbing dapat dipilih dan diusulkan
oleh mahasiswa, sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan dan minat dosen yang
bersangkutan. Ketua Program Studi kemudian menetapkan dosen pembimbing
dengan mempertimbangkan usulan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di PPs-UAJY. Penggantian dosen pembimbing hanya diperbolehkan apabila
ada persetujuan tertulis dari dosen pembimbing awal dan Ketua Program Studi
setelah Ketua Program Studi memperoleh klarifikasi dari dosen pembimbing awal.
Mahasiswa hanya diberi kesempatan satu kali untuk berganti dosen pembimbing.
Setiap kali melakukan bimbingan mahasiswa wajib menunjukkan kartu bimbingan
untuk ditandatangani dosen pembimbing.

d.

Prosedur Penulisan Tesis
1) Program studi menawarkan dosen pembimbing beserta bidang yang diminati
oleh masing-masing dosen pembimbing
2) Mahasiswa mengajukan usul judul tesis dan dosen pembimbing melalui form
yang telah disediakan kepada Ketua Program Studi.
3) Ketua Program Studi memeriksa kesesuaian bidang keahlian dosen dan
membagi bimbingan kepada para dosen serta membuat surat penunjukan
dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa pengusul.
4) Mahasiswa menghubungi dosen yang ditunjuk/ditetapkan untuk melakukan
bimbingan lebih lanjut, baik proposal tesis maupun tesis.
5) Proposal tesis yang telah disetujui oleh dosen pembimbing diseminarkan di
hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji, yang secara keseluruhan
berjumlah 3 orang, dan dapat dihadiri mahasiswa lainnya untuk mendapatkan
masukan. Seminar proposal dapat diselenggarakan apabila dihadiri minimal
satu dosen penguji dan satu dosen pembimbing.
6) Proposal tesis yang telah disetujui oleh forum seminar dapat segera
ditindaklanjuti dengan penelitian dan penulisan tesis. Apabila proposal tesis
yang telah diseminarkan harus direvisi/ diusulkan untuk penyempurnaan,
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maka mahasiswa/i wajib melakukan konsultasi dengan para dosen penguji dan
dosen pembimbing.
7) Mahasiswa/i dapat meminta surat pengantar penelitian dari Ketua Program
Studi melalui Bagian Tata Usaha/sekretariat PPs-UAJY apabila diperlukan.
8) Setelah tesis disetujui oleh dosen pembimbing, tesis harus diseminarkan untuk
diuji.
9) Tesis yang telah disetujui oleh dosen pembimbing harus diujikan di hadapan
dosen pembimbing dan dosen penguji, yang secara keseluruhan berjumlah 3
orang. Dosen pembimbing wajib hadir pada saat ujian tesis. Apabila dosen
pembimbing berhalangan hadir, maka ujian tesis tidak dapat dilaksanakan.
10) Apabila tesis dinyatakan lulus dengan revisi, maka mahasiswa wajib
menyempurnakan tesis tersebut dengan bimbingan dosen pembimbing
maupun dosen penguji. Perbaikan dan penyempurnaan tesis yang telah
diselesaikan harus mendapat persetujuan tim penguji.
11) Tesis yang telah direvisi perlu digandakan (satu eksemplar untuk perpustakaan
dan satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan) dan mendapatkan
tanda tangan dari dosen pembimbing dan dosen penguji serta Ketua Program
Studi. Mahasiswa/i PPs-UAJY wajib menyerahkan tesis dan artikel yang dibuat
berdasarkan tesis dalam bentuk soft copy untuk dokumentasi dan/atau
publikasi.
12) Apabila tugas akhir atau tesis di kemudian hari diketahui dan terbukti bukan
merupakan hasil karya asli mahasiswa, merupakan duplikasi, ataupun plagiasi
dari hasil karya penulis lain, maka mahasiswa yang bersangkutan akan
menerima sanksi akademis dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sanksi
akademis berupa pembatalan tugas akhir atau tesis yang bersangkutan.
Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tesis secara terinci diatur dalam Buku
Pedoman Penulisan Tesis dan Ujian yang diterbitkan PPs-UAJY.

6.

CHARACTER BUILDING
Dalam program ini, mahasiswa dilatih untuk dapat menanggapi situasi sulit dunia kerja
dengan sikap yang unggul. Selain ketrampilan, faktor terpenting yang mempengaruhi sikap
adalah karakter. Oleh karena itu sangatlah perlu bagi para mahasiswa yang akan menduduki
posisi atau jabatan tertentu memiliki karakter yang unggul sehingga dapat menanggapi
berbagai situasi sulit di dunia kerja dengan baik. Aspek yang digali dalam program ini adalah
motivasi, semangat kerja, disiplin dan memahami orang lain dalam kelompok.

7.

WORKSHOP
Workshop merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa/i di PPs-UAJY,
yang bertujuan untuk memadukan kemampuan penguasaan teori dengan ketrampilan
khusus mahasiswa sesuai dengan latar belakang keilmuan, dengan harapan akan lebih
mendekatkan antara dunia akademik dengan dunia kerja atau kebutuhan masyarakat. Hasil
akhir yang diharapkan dari workshop adalah mahasiswa dapat menghasilkan suatu karya
sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh masing-masing program studi. Biaya
workshop diluar biaya program dan besarnya biaya workshop ditentukan oleh masing-masing
program studi.
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G.
1.

FASILITAS PEMBELAJARAN

RUANG DISKUSI
Ruang diskusi di PPs–UAJY ada 4 ruang yaitu: R. II/5; R. II/6; R. II/7; dan R.II/8 yang berada
di lantai. II. Penggunaan dan pemanfaatan ruang diskusi harus mematuhi ketentuan berikut:
a. Mendaftar dengan mengisi daftar penggunaan ruang diskusi di Bagian Tata
Usaha/sekretariat PPs-UAJY. Pemakaian ruang diskusi diselenggarakan selama jam
kerja.
b. Mengingat terbatasnya jumlah ruang diskusi, maka waktu penggunaan ruang diskusi
diatur sesuai dengan tingkat kepadatan pemakaiannya.
c. Pengguna ruang diskusi tidak diperkenankan merubah/mengganti susunan perlengkapan
yang ada di dalam ruangan tersebut serta wajib menjaga kebersihan ruang.
d. Pengguna ruang diskusi tidak diperkenankan merokok selama di dalam ruang diskusi.
e. Semua perlengkapan yang berada di ruang diskusi harus dikembalikan ke posisi semula,
setelah pemakaian ruang selesai.
f. Mahasiswa/i dilarang meng-install software ke dalam komputer yang berada di ruang
diskusi.
g. Pengguna ruang diskusi bertanggungjawab atas perlengkapan yang ada di ruang diskusi.

2.

PERPUSTAKAAN
Mahasiswa PPs-UAJY berhak memanfaatkan perpustakaan berikut:
a. Gedung Perpustakaan
b. Perpustakaan Digital (online) yang dapat diakses 24 jam setiap hari. Mahasiswa/i dapat
meminjam buku di dua lokasi perpustakaan tersebut di atas.
c. Wiley Digital Sourcebooks
Pelayanan peminjaman buku di Perpustakaan UAJY diatur sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu:
a. Senin s / d Jumat pukul 08.00 – 19.00 WIB
b. Mahasiswa/i dapat meminjam buku di perpustakaan paling banyak delapan eksemplar
dalam waktu bersamaan.
c. Jangka waktu peminjaman maksimal dua minggu. Keterlambatan pengembalian buku di
Perpustakaan UAJY dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Jurnal elektronik, Proquest online dan EBSCO online, dapat diakses melalui website
UAJY atau http://mail.uajy.ac.id. EBSCO adalah jurnal elektronik yang dapat diakses
semua mahasiswa/i secara langsung melalui www.searchepnet.com atau
http://mail.uajy.ac.id dalam jaringan UAJY.

3.

RUANG KOMPUTER
Fasilitas ruang komputer dimaksudkan untuk mendukung kelancaran studi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan akademik PPs-UAJY. Fasilitas yang
tersedia berupa komputer dengan beberapa perangkat lunak (software) aplikasi. Selain itu
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untuk membantu penggunaan fasilitas yang ada, ruang komputer juga menyediakan seorang
tenaga ahli di bidang komputer. Waktu pemakaian komputer diatur sebagai berikut: Senin s/d
Jumat: pukul 08.00 - 21.00 WIB, dengan catatan bahwa pada waktu tersebut tidak sedang
digunakan untuk keperluan kuliah atau praktikum.
Cara penggunaan ruang komputer beserta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi diatur
dalam Tata Tertib PPs-UAJY yang dapat dilihat di Ruang Komputer.
PPs-UAJY juga bekerjasama dengan program sarjana (S1) untuk penggunaan laboratoriumlaboratorium yang ada di S1, untuk mendukung penelitian mahasiswa dan dosen PPs-UAJY.

4.

FOTOKOPI
Fotokopi dilayani di Kampus III UAJY lantai I. Waktu pelayanan hari Senin s/d Jumat dari
pukul 07.30 – 14.30 WIB.

5.

LOCKER
Mahasiswa PPs-UAJY dapat mengunakan fasilitas locker; untuk menyimpan barang-barang
pribadi. Pemakaian locker dibatasi sampai berakhirnya masa studi normal. Pemakai locker
dilarang meninggalkan barang berbahaya dan terlarang di dalamnya.
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H.
1.

PROGRAM STUDI

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

VISI PROGRAM STUDI
Visi program Magister Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu menjadi salah satu
program magister terbaik di bidang manajemen dengan reputasi internasional yang memberi
kesempatan belajar bagi para professional maupun para lulusan program Strata 1 dengan berbagai
latar belakang dalam meningkatkan profesionalisme serta nilai-nilai kemanusiaan mereka.
MISI PROGRAM STUDI
Program Magister Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta mempunyai komitmen untuk
menyelenggarakan pendidikan yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman dan
kompetensi yang diperlukan dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi tempat mereka berkarya
maupun dalam melayani komunitas tempat mereka berada yang dilandasi semangat pelayanan dalam
cahaya kebenaran.
Enam pilar yang menjadi landasan pendidikan:
• Kualitas: kesesuaian bangun kurikulum dengan kebutuhan lingkungan dan dijamin dalam sistim
akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
• Fleksibilitas: jadwal kuliah reguler diadakan pada malam hari.
• Spesialisasi: keanekaragaman bidang konsentrasi yang disediakan.
• Kolaborasi: mahasiswa memperoleh sharing pengalaman dari praktisi dunia industri, baik lokal
maupun nasional melalui kuliah umum maupun seminar.
• Teknologi: pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran.
• Nilai-nilai kemanusiaan: internalisasi etika dalam proses pembelajaran.
Tiga konsep utama untuk mencapai misi program studi, yaitu:
•
Konsep Handal
Kemampuan dalam mengintegrasikan keahlian teoritik (konseptual)
(operasional/teknis) di bidang manajemen dalam lingkungan yang dinamis.

dan

praktik

•

Konsep Global
Pemahaman terhadap interaksi antara bisnis dan lingkungannya pada tingkat nasional dan
internasional, serta membuka pintu untuk pendidik dan peserta didik dari dalam dan luar negri.

•

Konsep Etis
Pemahaman dan penegakan nilai-nilai etika dalam bersikap dan berperilaku dalam bisnis.

TUJUAN PENDIDIKAN
Visi dan misi Program Magister Manajemen Universitas Atma Jaya tersebut diwujudkan ke dalam
serangkaian tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan kesempatan bagi para lulusan program Strata 1 dari berbagai latar belakang
pendidikan, sosial budaya, dan kewarganegaraan untuk meningkatkan kompetensi mereka
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat.
Menghasilkan lulusan magister manajemen yang kompeten di bidangnya sesuai dengan
kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Menghasilkan lulusan magister manajemen yang unggul dalam bidang teknologi informasi
maupun dalam kemampuan berkomunikasi untuk bersaing secara global.
Menghasilkan lulusan magister manajemen yang mempunyai kemampuan intelektual, jujur dan
nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.
Menciptakan dan memelihara suatu lingkungan pembelajaran yang inovatif dan kondusif
sehingga dapat membantu mahasiswa maupun staf untuk mencapai potensi mereka secara
penuh.
Melakukan penelitian dan penulisan artikel sesuai dengan peminatan mahasiswa.
Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi nasional maupun internasional serta para praktisi
bisnis untuk meningkatkan kualitas dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

KURIKULUM
Dari 36 sks yang harus diselesaikan, 24 sks merupakan mata kuliah pokok yang wajib ditempuh oleh
semua peserta program termasuk 6 sks yang merupakan 2 mata kuliah pilihan dan penulisan tesis
sebanyak 6 sks. Mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh merupakan matakuliah konsentrasi untuk
menentukan domain tesisnya. Adapun konsentrasi yang ditawarkan adalah pemasaran, keuangan,
sumber daya manusia, bisnis internasional, dan e-business. Susunan mata kuliah yang harus
ditempuh dan skedul penawaran mata kuliah pada tiap semester adalah sebagai berikut ini:
1.

2.

MATA KULIAH INTI (30 SKS)
NO
KODE
NAMA MATA KULIAH
1. MAN720
Manajemen Operasi
2. KEU700
Manajemen Keuangan
3. PMS700
Manajemen Pemasaran
4. MAN710
Sistem Informasi Manajemen
5. MAN730
Teori Organisasi
6. AKT710
Akuntansi Manajerial
7. MAN740
Manajemen Strategik
8. MAN760
Etika Bisnis
9. MAN770
Metodologi Penelitian
10. MAN900
Tesis
11. Character Building
12. Workshop
13. Kuliah Umum
JUMLAH SKS

SKS
3
3
3
2
3
3
3
2
2
6
0
0
0
30

MATA KULIAH PILIHAN (6 SKS)
NO
NAMA MATA KULIAH
1. Perilaku Konsumen
2. Pemasaran Internasional
3. Manajemen Keuangan Internasional
4. Analisis Investasi dan Manajemen Resiko

SKS
3
3
3
3
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NO
5.
6.
7.
8.

NAMA MATA KULIAH
Manajemen Sumberdaya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik
E-Marketing
E-Business

3.

ALUR/URUTAN PENGAMBILAN MATA KULIAH
Sem 1 Manajemen Keuangan
Manajemen Pemasaran
Manajemen Operasi
Sistem Informasi Manajemen
Teori Organisasi
Sem 2 Mata kuliah pilihan 1
Etika Bisnis
Manajemen Strategik
Akuntansi Manajerial
Metodologi Penelitian
Mata kuliah pilihan 2
Sem 3
Tesis

4.

DESKRIPSI MATA KULIAH

SKS
3
3
3

KEU810 ANALISIS INVESTASI & MANAJEMEN RISIKO (3 SKS)
Memberikan landasan teori dan pertimbangan praktis yang diperlukan dalam pembentukan
dan manajemen investasi portofolio. Topik meliputi efisiensi pasar modal, pemilihan investasi
dan evaluasi penampilan portofolio, teori Capital Asset Pricing Ratio (CAPM) dan Arbitrage
Pricing Theory (APT). Penekanan ada pada saham biasa, tetapi obligasi, option dan futures
juga dibahas.
AKT710 AKUNTANSI MANAJERIAL (3 SKS)
Interpretasi dan penggunaan laporan akuntansi dan informasi pelengkap untuk perencanaan,
koordinasi dan pengawasan manajemen. Penerapan pembatasan data akuntansi sebagai
input dalam model-model keputusan manajemen yang bersifat alternatif pilihan.
Pertimbangan hubungan antara biaya, volume dan profit, penganggaran yang fleksibel, biaya
standar, biaya variabel atau langsung, harga transfer dan penilaian penampilan dari segmensegmen dalam perusahaan.
EBU810 E-BISNIS (3 SKS)
Matakuliah ini membahas konsep, strategi, teori dan aplikasi teknologi informasi, termasuk
penggunaan web, electronic mail dan media elektronik lain dalam pengelolaan usaha bisnis.
Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan berbagai
model yang dapat digunakan dalam lingkungan elektronik serta mampu mengevaluasi
paradigma baru dan lama dalam pengelolaa usaha bisnis.
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EBU800 E-MARKETING (3 SKS)
Matakuliah ini memberi bekal dasar bagi mahasiswa untuk memahami internet marketing.
Dengan pengenalan konsep Internet sebagai alat untuk mengembangkan pemasaran
mahasiswa diharapkan mampu untuk mengevaluasi segala keuntungan dan kerugian
internet sebagai pilihan bisnis dan pemasaran.
MAN760 ETIKA BISNIS (2 SKS)
Memberikan nilai-nilai etika dan moral sebagai landasan bersikap dan berperilaku dalam
bisnis. Menggunakan metoda Kuliah Umum dengan mengundang para pakar, rohaniwan,
businessman dan budayawan. Penekanan pada penggalian nilai etika dan moral yang
bersumber pada budaya luhur Bangsa Indonesia serta penerapannya pada praktek bisnis di
Indonesia.
KULIAH UMUM (0 SKS)
Kuliah yang diberikan terutama oleh para praktisi atau pelaku bisnis. Membahas topik-topik
bisnis yang up to date dan kiat para entrepreneur dan manajer yang berhasil. Memberikan
gambaran tentang bagaimana implementasi teori bisnis pada perusahaan-perusahaan di
Indonesia.
KEU700 MANAJEMEN KEUANGAN (3 SKS)
Fungsi keuangan dalam perusahaan dan perekonomian; analisis, perencanaan dan
pengawasan keuangan; keputusan investasi jangka panjang, penilaian struktur keuangan,
manajemen modal kerja, keputusan pembelanjaan jangka panjang, penilaian dalam merger
dan penyesuaian kembali perusahaan. Membahas teori keuangan dan penerapan teori ini
kedalam keputusan bisnis.
KEU800 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL (3 SKS)
Teori keuangan bisnis yang diterapkan dalam operasi perusahaan multinasional;
pengawasan dan analisis keuangan dari keputusan investasi luar negeri; manajemen modal
kerja; pasar modal dan pasar kredit internasional; manajemen risiko fluktuasi nilai tukar uang
asing; penganggaran modal untuk perusahaan multinasional; problem khusus tentang
akuntansi dan tren dalam moneter internasional.
PMS720 MANAJEMEN OPERASI (3 SKS)
Mata kuliah ini memberi pemahaman tentang bagaimana mengembangkan misi dan strategi
untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui manajemen operasi. Untuk mencapai
pembelajaran ini, maka mahasiswa harus memahami tentang tugas-tugas seorang manajer
operasi, pentingnya produktifitas kerja, pengelolaan sumber-sumber secara efisien,
manajemen proyek, forecasting demand, proses dan fungsi produksi/operasi¸ persediaan
yang optimal, pemilihan lokasi usaha/pabrik, keputusan layout, manajemen rantai pasokan,
manajemen kualitas dan standar internasional, Just In Time, MRP, penjadwalan kerja,
pemeliharaan, desain dan pengukuran kerja.
MAN700 MANAJEMEN PEMASARAN (3 SKS)
Memberikan dasar metoda pemasaran dan analisis kebutuhan konsumen, segmentasi pasar,
pengembangan produk/jasa, penetapan harga, distribusi dan komunikasi pemasaran yang
merupakan komponen-komponen dari formulasi strategi pemasaran terintegrasi. Selain itu
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matakuliah ini juga membahas isu-isu terkini terkait pemasaran seperti pemasaran global,
online marketing, cross culture, green marketing dan marketing ethics.
PMS800 MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL (3 SKS)
Manajemen pemasaran untuk pasar internasional membahas tentang manajemen bauran
pemasaran untuk perusahaan multinasional dan perusahaan domestik yang memasarkan
produk secara internasional. Topik meliputi: siklus daur produk internasional, strategi
memasuki pasar internasional, lingkungan pemasaran internasional dan strategi, dan
program pemasaran internasional.
MAN740 MANAJEMEN STRATEGIK (3 SKS)
Pendekatan integral terhadap perumusan kebijaksanaan umum dalam bisnis. Kerangka dan
perumusan disediakan melalui 3 metoda pengajaran, yaitu:
a. Kasus-kasus untuk diskusi.
b. Bahan bacaan yang menerangkan perkembangan terakhir dalam bidang bisnis
c. Isu-isu terkait pemerintahan, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi perumusan
kebijaksanaan dan strategi bisnis perusahaan.
MAN735 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (3 SKS)
Membahas berbagai konsep manajemen sumber daya manusia (SDM) baik strategik
maupun operasional, menjembatani keterpaduan antara sistem SDM dengan sistem lain
dalam organisasi, dan mengaplikasikan manajemen SDM dalam perusahaan modern. Topik
meliputi: peran SDM dalam manajemen strategik organisasi modern; struktur dan
manajemen SDM; pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja; evaluasi pekerjaan;
pengembangan karir; dan hubungan industrial.
MAN800 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas pandangan strategis organisasi dari perspektif manajemen
sumber daya manusia sebagai driver bagi fungsi pengembangan sumber daya manusia,
khususnya penciptaan fokus pada kinerja dan pengembangan strategis seluruh organisasi.
MAN770 METODOLOGI PENELITIAN BISNIS (2 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberi bekal kepada mahasiswa dalam mempersiapkan
penulisan karya tulis ilmiah secara mandiri yang dikemas dalam bentuk tesis. Dalam
matakuliah ini dibahas berbagai metode dan prosedur penelitian agar mahasiswa dapat
melakukan penelitian secara benar dan terstruktur. Diharapkan dengan memahami
matakuliah ini, mahasiswa dapat menghasilkan penelitian yang berguna untuk dunia bisnis,
masyarakat maupun dapat berguna untuk memberi masukan kepada kebijakan pemerintah.
PMS830 PERILAKU KONSUMEN (3 SKS)
Analisis terhadap teori dan model perilaku yang mendasari proses pengambilan keputusan
konsumen. Pentingnya memahami perilaku konsumen, baik konsumen individu maupun
kelompok untuk mengembangkan jaringan pemasaran, agar dapat mengetahui keinginan
dan kebutuhan konsumen secara lebih baik. Selain itu hal ini juga dapat digunakan untuk
mengklasifikasikan konsumen (segmenting) dan target pasar yang lebih jelas. Faktor-faktor
tersebut antara lain yaitu: faktor demografi konsumen, psikologis, sosiologis dan psikografis
serta budaya.
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MAN710 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (2 SKS)
Memberikan konsep “sistem total” dalam pengolahan informasi bisnis dan peranan kom-puter
sebagai alat manajemen. Pendekatan sistem total didesain untuk memperlihatkan
bagaimana kombinasi dari perangkat keras komputer, program aplikasi, data perusahaan,
prosedur dan personil menghasilkan suatu sistem yang terpadu untuk mengolah informasi
dalam suatu organisasi.
MAN730 TEORI ORGANISASI (3 SKS)
Sikap dan perilaku kerja karyawan pada suatu organisasi. Analisis tentang bagaimana karakteristik individu, kelompok dan organisasi mempengaruhi sikap kerja karyawan, seperti:
kepuasan dan keterasingan, dan perilaku karyawan, seperti: partisipasi dan kinerja.
Bagaima-na praktek dan kebijaksanaan manajerial seperti sistem kompensasi dan
kepemimpinan mempengaruhi sikap dan perilaku kerja.
PENULISAN TESIS (6 SKS)
Peserta program melakukan suatu analisis terhadap satu dari beberapa aspek bisnis dan
manajemen yang menarik dari suatu perusahaan seperti: bidang pemasaran, keuangan,
sumber daya manusia, manajemen strategik, perilaku organisasi. Hasil analisis disusun
dalam suatu laporan akhir dengan format yang telah ditentukan.

2.

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL

VISI PROGRAM STUDI
Visi Program Magister Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah membangun
masyarakat industri konstruksi yang memiliki wawasan akademik dan kewirausahaan sejati yang
mampu berkompetisi secara global dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
MISI PROGRAM STUDI
Misi Program Magister Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah mempersiapkan para
mahasiswa dalam mengembangkan jati dirinya agar memiliki kompetensi konseptual, kompetensi
teknis dan nilai-nilai etika yang dibutuhkan oleh dunia industri konstruksi.
Tiga hal penting yang tertuang dalam misi ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Kompetensi konseptual adalah kompetensi untuk mengembangkan konsep dan teori yang
berhubungan dengan bidang manajemen konstruksi.
2. kompetensi teknis adalah kompetensi untuk mengembangkan ketrampilan dan keahlian di
bidang teknik sipil.
3. nilai-nilai etika adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan
norma-norma dalam masyarakat.
TUJUAN PENDIDIKAN
Program Magister Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta diselenggarakan dengan tujuan
untuk memenuhi kebutuhan industri konstruksi Indonesia akan ahli-ahli di teknik sipil yang handal,
global dan etis.
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KURIKULUM
Kurikulum PSMTS-UAJY terdiri atas 36 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib PSMTS, mata kuliah
wajib konsentrasi, mata kuliah pilihan konsentrasi dan mata kuliah pilihan bebas. Mata kuliah wajib
PSMTS terdiri dari 18 sks (termasuk tesis 6 sks); matakuliah wajib konsentrasi 12 sks, matakuliah
pilihan 6 sks.
Disamping itu, mahasiswa harus menempuh kegiatan wajib program pascasarjana (PPS) yaitu:
1) Character Building,
2) Workshop Mandiri
3) Kuliah Umum
4) Penulisan karya ilmiah dalam Jurnal Nasional atau presentasi dalam forum Nasional
Kegiatan-kegiatan wajib PPS tersebut masing-masing berbobot 0 sks. Berdasarkan SKS, komposisi
kompetensi lulusan tersebar dengan: kompetensi utama 70%, kompetensi pendukung 25%, dan
kompetensi lainnya 5%.
Susunan mata kuliah yang harus ditempuh dan skedul penawaran mata kuliah pada tiap semester
adalah sebagai berikut ini;
1.
MATAKULIAH WAJIB PSMTS (15 SKS)
Mata kuliah wajib PSMTS ini adalah mata kuliah yang bersifat umum di bidang Teknik Sipil
berjumlah 15 sks termasuk Tesis. Setiap mahasiswa PSMTS harus mengambil mata kuliah –
mata kuliah tersebut untuk menyamakan perspektif akademis. Daftar mata kuliah wajib
PSMTS tersebut dapat dilihat pada Table 6a. Tabel 6b menunjukkan daftar kegiatan wajib
program Pascasarjana.
Tabel 6a. Daftar Mata Kuliah Wajib PSMTS
No
1.
2.
3.
4.

KODE
MTS5301
MTS5303
MTS5304
MTS9999

NAMA MATA KULIAH
Metodologi Penelitian
Aspek Hukum dan Manajemen Proyek
Metode dan Teknologi Konstruksi
Tesis
JUMLAH

SKS
3
3
3
6
15

Tabel 6b. Daftar Kegiatan Wajib PPS

2.

No
1.
2.
3.

KODE
PPS02
PPS03
PPS04

NAMA KEGIATAN
Character Building
Workshop Mandiri
Kuliah Umum
JUMLAH

SKS
0
0
0
0

MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI (15 SKS)
Mata kuliah konsentrasi memberikan dasar secara khusus sesuai dengan peminatan
mahasiswa. Konsentrasi/peminatan yang ditawarkan di PSMTS-UAJY adalah Manajemen
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Konstruksi (MK), Struktur (Str), dan Transportasi (Trans). Beban sks yang diwjibkan untuk
masing-masing peminatan adalah 15 sks (5 mata kuliah). Mata kuliah wajib konsentrasi ini
dapat menjadi mata kuliah pilihan bebas bagi peminatan yang lain. Daftar mata kuliah wajib
konsentrasi tersebut dapat dilihat pada table 7a, 7b, dan 7c.
Tabel 7a. Daftar Mata Kuliah Wajib Peminatan Manajemen Konstruksi
No
1.
2.
3.
4.
5.

KODE
MTS6301
MTS6302
MTS6303
MTS6304
MTS7303

NAMA MATA KULIAH
Ekonomi Teknik dan Studi Kelayakan
Perencanaan Penjadwalan dan Pengendalian Proyek
Estimasi Biaya dan Pendanaan Konstruksi
Manajemen Bisnis Konstruksi
Manajeman Mutu Konstruksi
JUMLAH

SKS
3
3
3
3
3
15

Tabel 7b. Daftar Mata Kuliah Wajib Peminatan Struktur
No
1.
2.
3.
4.
5.

KODE
MTS6305
MTS6306
MTS6307
MTS6308
MTS5302

NAMA MATA KULIAH
Analisis Struktur Lanjut
Struktur Baja Lanjut
Struktur Beton Lanjut
Rekayasa Gempa
Mekanika Bahan
JUMLAH

SKS
3
3
3
3
3
15

Tabel 7c. Daftar Mata Kuliah Wajib Peminatan Transportasi
No
1.
2.
3.
4.
5.

3.

KODE
MTS6309
MTS6310
MTS6311
MTS6312
MTS7305

NAMA MATA KULIAH
Manajemen Lalu Lintas
Ekonomi Transportasi
Perencanaan dan Pemodelan Transportasi
Interaksi Transportasi dan Tata Guna Lahan
Perencanaan Transportasi dan Lingkungan
JUMLAH

SKS
3
3
3
3
3
15

MATA KULIAH PILIHAN PSMTS (6-12 SKS)
Mata kuliah pilihan ditawarkan agar mahasiswa dapat mengembangkan diri sesuai dengan
minat akademisnya. Jenis dan jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan untuk tiap
semester dan tiap tahun akademis dapat sama dan dapat berubah. Tabel 8 berikut
menunjukkan daftar mata kuliah pilihan untuk PSMTS. Dari mata kuliah di dalam daftar
tersebut, mahasiswa diwajibkan mengambil minimal 6 sks dan maksimal 12 sks sesuai
dengan minat akademisnya.
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Tabel 8. Daftar Mata Kuliah Pilihan PSMTS
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KODE
MTS7301
MTS7302
MTS7304
MTS8301
MTS8302
MTS8303
MTS8304
MTS8305
MTS8306
MTS7306
MTS7307
MTS7308
MTS8308

14. MTS8309
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
4.

MTS8310
MTS8311
MTS7309
MTS7310
MTS7311
MTS7312
MTS8312
MTS8313
MTS8315
MTS8316
MTS8317

NAMA MATA KULIAH
SKS
Analisis Pengambilan Keputusan
3
Manajemen Infrastruktur
3
Analisis Sistem Dalam Konstruksi
3
Manajemen dan Penilaian Properti
3
Manajemen SDM dalam Industri Konstruksi
3
Manajemen Lingkungan
3
Manajemen Sistem Informasi
3
Manajemen Resiko dalam Proyek Konstruksi
3
Topik Khusus Manajemen Konstruksi
3
Sistem Informasi Transportasi
3
Teori Aliran Lalu Lintas
3
Operasional dan Kontrol Lalu lintas
3
Analisis dan Perencanaan Transportasi Massa
3
Perencanaan Geometri Lanjut dan Keselamatan
3
Jalan Raya
Pemodelan Sistem Transportasi
3
Topik Khusus Transportasi
3
Metode Elemen Hingga
3
Teknologi Bahan
3
Rekayasa Struktur Bawah
3
Analisis Keandalan Struktur
3
Dinamika Struktur Lanjut
3
Rekayasa Bangunan Tinggi
3
Struktur Beton Prategang
3
Optimasi Struktur
3
Teori Pelat dan Cangkang
3

DESKRIPSI MATA KULIAH
i.

KEGIATAN WAJIB PASCASARJANA

PPS02 Character Buliding, 0 SKS
Mata kuliah ini berupa pelatihan. Pada pelatihan ini, peserta program dididik dan dilatih untuk
dapat situasi apapun dari yang sederhana sampai dengan yang sulit di dunia kerja dengan
sikap yang unggul dan humanis. Karakter adalah faktor yang penting disamping ketrampilan
yang diperoleh dari proses belajar mengajar biasa. Oleh sebab itu, perlu bagi para peserta
program yang ingin atau bahkan sudah menduduki posisi atau jabatan tertentu memiliki
karakter yang unggul, sehingga mereka dapat menghadapi dan menyelesaikan situasi yang
sulit di dunia kerja dengan baik dan benar. Beberapa aspek yang ditekankan pada program
ini adalah: semangat kerja, disiplin dan rasa memiliki.
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PPS04 Kuliah Umum, 0 SKS
Kuliah umum ini bertujuan meningkatkan wawasan lintas program studi bagi peserta
program. Materi kuliah umum adalah bebas yang mencakup kajian ilmu di semua program
studi di pascasarjana (Magister Manajemen, Magister Teknik Sipil, Magister Ilmu Hukum,
Magister Teknik Informatika dan Magister Arsitektur). Kuliah umum ini bersifat wajib bagi
peserta program, mereka minimal mengikuti 4 kali kuliah umum selama masa studi.
ii.

MATA KULIAH WAJIB – PSMTS

MTS5301 Metodologi Penelitian, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan metodologi penelitian di
bidang Teknik Sipil (Manajemen Konstruksi, Transportasi dan Struktur). Pembahasan
meliputi perspektif teknologi masa depan di bidang teknik sipil, berdasarkan pada gambaran
dan proyeksi dari teknologi masa kini. Penelitian dibidang teknik sipil : ragam persoalan
penelitian dan cara melakukannya; menyusun hipotesis dan penyelesaiannya, uji hipotesis
dengan statistika inferensia atas data; aspek teknis pelaksanaan penelitian dan pelaporan
hasil.
MTS9999 Tesis, 6 SKS
Tesis adalah karya tulis yang mendokumentasikan hasil penelitian yang mencakup: tinjauan
analitis mengenai hasil penelitian dari obyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian
yang sudah dirumuskan didalam proposal. Tesis tersebut harus bisa memberikan kontribusi
ilmiah yang nyata. Didalam tesis ini termasuk juga kegiata: Ujian Tesis yang merupakan ujian
penelitian mahasiswa yang tertulis didalam dokumen tesis sebagai salah satu syarat
kelulusan. Ujian bersifat oral didepan tim penguji yang terdiri atas: dosen pembimbing tesis
dan dosen lain sesuai dengan keahliannya. Disamping itu, peserta program diwajibkan
membuat publikasi ilmiah yang berupa ringkasan tesis. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh
peserta program bersama dengan dosen pembimbingnya. Publikasi ilmiah ini harus
dikirimkan ke seminar atau jurnal yang berskala nasional atau internasional sesuai dengan
kriteria. Kriteria minimal adalah disampaikan dalam seminar nasional atau jurnal
terakreditasi.
MTS5302 Aspek Hukum dan Manajemen Proyek, 3 SKS
Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dan aspek legal
serta kontekstual, serta pengaruhnya pada praktik pengadaan serta manajemen kontrak
berikut strategi dan pembentukan manajemen proyek seperti: perencanaan proyek, formasi
proyek, administrasi kontrak dan audit kontrak pada proyek konstruksi maupun proyek
infrastruktur.
MTS5304 Metoda dan Teknologi Konstruksi, 3 SKS
Matakuliah Teknologi Konstruksi lanjut mempelajari dan memahami tatacara pelaksanaan
pekerjaan di berbagai proyek bangunan sipil. Bangunan air (bendung, waduk, terowongan
air/tunnel, saluran air, drainasi kota, pengendali banjir); Jalan dan jembatan; Bangunan
gedung bertingkat (fondasi, sistem dan bahan struktur, metoda pelaksanaan); Teknik
penyelidikan tanah dan dewatering. Dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan sipil, sering
diperlukan adanya alat bantu kerja/alat berat. Memahami spesifikasi dari berbagai jenis alat
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bantu kerja/alat berat tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen kerja
di proyek. Pengetahuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan membuka wawasan untuk
meningkatkan kinerja dan mengurangi resiko kegagalan.
iii.

MATA KULIAH WAJIB – PEMINATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

MTS6301 Ekonomi Teknik dan Studi Kelayakan, 3 SKS
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta
program tentang bagaimana pengambilan keputusan untuk permasalahan-permasalahan
teknik dilakukan dengan didasarkan pada faktor ekonomi sebagai bahan pertimbangan yang
utama. Cakupan matakuliah ini adalah : konsep biaya dan lingkungan ekonomi; pengantar
Ekonomi Mikro dan Makro; prinsip-prinsip dasar hubungan nilai uang – waktu; aplikasi
hubungan nilai uang – waktu; membandingkan alternatif dengan metoda Nilai Ekivalen,
Metode Rate of Return dan B/C Ratio; metode depresiasi dan deplesi; pajak penghasilan dan
perkiraan arus kas; inflasi dan perubahan harga; memperhitungkan ketidakpastian;
replacement analysis; pembiayaan kapital dan alokasi; studi ekonomi pada perusahaan
utilitas; analisis probabilitas risiko.
MTS6302 Perencanaan Penjadwalan dan Pengendalian Proyek, 3 SKS
Matakuliah ini bertujuan agar peserta program memahami dan mampu menerapkan prinsip
dan teknik/metoda perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek konstruksi. Cakupan
matakuliah ini adalah: konsep-konsep perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi;
metoda penjadwalan: metoda lintasan kritis (diagram panah dan diagram preseden), teknik
penilaian dan evaluasi program; manajemen alokasi sumber daya; perataan sumber daya;
metoda tumpang-tindih; penjadwalan ulang; metoda garis keseimbangan; optimasi durasi
dan biaya; dan penjadwalan dengan paket program komputer (Primavera Project Planner).
MTS6303 Estimasi Biaya dan Pendanaan Konstruksi, 3 SKS
Matakuliah ini mempelajari dan memahami berbagai metode prakiraan biaya dari berbagai
tahapan perencanaan untuk pekerjaan konstruksi: perkiraan konseptual, perkiraan
parametrik, perkiraan lelang. Perkiraan tersebut meliputi- semua elemen biaya langsung
(tenaga kerja, alat kerja, bahan); dan biaya tidak langsung serta berbagai aspek biaya
lainnya seperti: akurasi dan ketidakpastian. Disamping itu, juga diperkenalkan aplikasi
komputer untuk perkiraan biaya dengan menggunakan perangkat lunak di laboratorium.
MTS6304 Manajemen Bisnis Konstruksi, 3 SKS
Matakuliah ini bertujuan mempelajari dan memahami konsep dasar persiapan, pengelolaan
dan pengembangan bisnis konstruksi, yang meliputi berbagai aspek pengelolaan bisnis
(sasaran usaha, organisasi, SDM, pemodalan dan keuangan, pemasaran dan kebijakan
dunia usaha, iklim usaha, kerjasama bisnis) pada berbagai jenis usaha konstruksi: konsultan,
kontraktor.
MTS7303 Manajemen Mutu Konstruksi, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang agar para peserta program memahami aspek-aspek manajemen
mutu, perencanaan mutu, penjaminan mutu, sampai dengan pengendalaian mutu. Aspek-
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aspek manajemen mutu: kebijakan mutu, rencana mutu, prosedur mutu dalam konteks jasa
konstruksi juga dibahas secara kopmprehensif didalam matakuliah ini.
iv.

MATA KULIAH WAJIB – PEMINATAN STRUKTUR

MTS6305 Analisis Struktur Lanjut, 3 SKS
Matakuliah ini bertujuan mempelajari dan memahami dan menerapkan analisis struktur untuk
penelitian. Cakupan mata kuliah ini adalah analisis struktur dengan metode klasik, metode
matriks, fleksibilitas, kekakuan, prinsip energy, transformasi koordinat, dan pemrograman
computer.
MTS5032 Mekanika Bahan, 3 SKS
Didalam matakuliah ini dibahas : Tegangan dan regangan, tegangan dan regangan normal;
diagram tegangan– regangan; elastisitas dan plastisitas; hukum hooke, rasio poisson;
konsentrasi tegangan; perilaku nonlinier dan elastoplastis tegangan dan regangan geser;
tegangan; Tegangan normal akibat lentur, Tegangan geser, Analisis tegangan, tekuk dan
stabilitas kolom. Disamping itu juga dibahas Hukum-hukum Constitutive untuk bahan-bahan
geologi, Perilaku nonlinier pada material-material geologi, Model elastisitas orde pertama dan
kedua, Pendahuluan plastisitas, model plastisitas.
MTS7310 Struktur Baja Lanjut, 3 SKS
Matakuliah ini didesain agar peserta program memahami konsep-konsep analisis dan
perencanaan struktur baja terutama berdasarkan teori plastisitas. Cakupan matakuliah ini
adalah: konsep batas layanan dan perencanaan kekuatan, analaisis dan perencanaann
balok, analisis dan perencanaan kolom, analisis dan perencanaan sambungan, tinjauan
daktilitas baja, pendetailan sambungan.
MTS6307 Struktur Beton Lanjut, 3 SKS
Matakuliah ini mempelajari dan memhami prinsip-prinsip struktur beton lanjut yang
mencakup: batas layanan elastic vs. strength design, analisis dan perencanaan balok, kolom,
frame, tinjauan daktilitas, daktilitas beton tak terkekang, daktilitas beton terkekang, struktur
beton prategangan, system struktur beton bertulang.
MTS6308 Rekayasa Gempa, 3 SKS
Matakuliah ini mempelajari dan memahami dasar dasar ilmu kegempaan (seismologi),
penentuan spectrum rencana, prinsip prinsip perencanaan tahan gempa, perencanaan
struktur tahan gempa berdasarkan Standard Nasional Indonesia (SNI) baik SNI gempa,
beton dan baja.
v.

MATA KULIAH WAJIB – PEMINATAN TRANSPORTASI

MTS6309 Manajemen Lalu Lintas, 3 SKS
Matakuliah ini mempelajari dan memahami manajemen lalulintas yang mencakup: pengantar
manajemen lalu lintas, ruas jalan, parkir, control lalu lintas, berbagai pengaturan
persimpangan sebidang dan koordinasi lampu lalu lintas, pejalan kaki, sepeda, cara-cara
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pengaturan angkutan umum, model-model manajemen lalu lintas, perundang-undangan
lalulintas, kebijakan manajemen lalu lintas.
MTS6310 Ekonomi Transportasi, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang ekonomi transportasi.
Pokok bahasan pada matakuliah ini adalah: pengertian dasar ekonomi, kebutuhan akan
transportasi, biaya transportasi, biaya eksternal, penetapan harga (pricing) transportasi,
meliput biaya eksternal, appraisal proyek, transportasi dan pengembangan wilayah, regulasi
transportasi.
MTS6311 Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, 3 SKS
Matakuliah ini direncanakan dengan tujuan agar perserta program mempela-jari dan
memahami pemodelan transportasi yang mencakup konsep-konsep pemodelan dan
penerapannya di dalam praktik.
MTS6312 Interaksi Transportasi dan Tata Guna Lahan, 3 SKS
Matakuliah inii dirancang dengan tujuan memberikan dasar pemahaman mengenai tata guna
lahan dan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan dan variable-variabelnya yang
antara lain : kebutuhan pemodelan, pengaruh, dan keperluan data didalam konteks
komunitas perencanaan yang baik dan perkembangan ekonomi; elemen-elemen transportasi
dan tata guna lahan yang meningkatkan kualitas hidup di daerah perkotaan.
MTS7305 Perencanaan Transportasi dan Lingkungan, 3 SKS
Matakuliah ini membahas peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan,
transportasi dan lingkungan, analisis permasalahan lingkungan, analisis permasalahan
lingkungan oleh transportasi dan berbagai cara pemecahannya, dampak getaran, kekerasan
suara dan indeks kebisingan, sumber-sumber kebisingan dan penyebarannya, dampak
kebisingan, cara menghitung tingkat kebisingan, sumber polusi udara dan penyebarannya,
dampak polusi udara pada lingkungan, hitungan tingkat polusi udara, gangguan terhadap
mobilitas penduduk, perencanaan jalan, pembebasan lahan dan dampaknya, pengertian
AMDAL, UKL-UPL, format AMDAL, UKL-UPL, metodologi penyusunan AMDAL, RKL, RPL.
vi.

a.

MATA KULIAH PILIHAN
MATAKULIAH PILIHAN PEMINATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

MTS7301 Analisis Pengambilan Keputusan, 3 SKS
Cakupan matakuliah ini adalah: pemahaman dan konsep pemodelan sistem, pemodelan
keputusan, elemen-elemen masalah pengambilan keputusan, strukturisasi keputusan,
analisis sensitivitas, pemodelan ketidakpastian, dasar-dasar probabilitas, probabilitas
subyektif, peng-gunaan data, simulasi, pemodelan preferensi.
MTS7302 Manajemen Infrastruktur, 3 SKS
Mata kuliah ini dirancang untuk membahas perencanaan infrastruktur secara terpadu dari
suatu wilayah, terutama bangunan-bangunan sipil yang melayani masyarakat umum yang
antara lain : transportasi, air bersih dan air kotor, manajemen pengelolaan sampah padat,
listrik dan distribusinya, bangunan-bangunan pasar, mal, apartemen, fasilitas rekreasi,
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komunikasi dan informasi, jaringan jalan raya.
MTS7304 Analisis Sistem Dalam Konstruksi, 3 SKS
Matakuliah ini membahas pengantar masalah analisis system serta memformulasikan
masalah-masalah tersebut secara sistematis, meto-da grafis dan simpleks yang disajikan
secara teoritis dan disimulasikan dengan perangkat lunak. Metode ini diaplikasikan pada
masalah-masalah transportation problems, assignment problems, inventory sys-tem,
backlogging, inventory newsboy, sensitivity analysis, duality, simu-lation, transshipment,
integer programming, shortest paths, spanning tree, maximal flow, decision analysis, game
theory, markov analysis, dan teori antrian.
MTS8301 Manajemen dan Penilaian Property, 3 SKS
Bahasan matakuliah ini mencakup pengertian dan lingkup MANAJEMEN property, proses
investasi property, jenis-jenis property dan pengelolaannya, MANAJEMEN pemeliharaan
propertti, transaksi jual beli property, profesi broker property, profesi penilai property,
ekonomi tanah, dasar penilaian property, metode penilaian property dan aplikasinya
MTS8302 Manajemen SDM dalam Industri Konstruksi, 3 SKS
Matakuliah ini akan membahas berbagai aspek pengelolaan SDM dibidang industry
konstruksi baik perusahaan jasa konstruksi maupun proyek. Lingkup bahasann didalam
kuliah ini adalah: pengelolaan SDM pada proyek konstruksi, rekrutmen, seleksi, orientasi,
pelatihan, dan pengembangan SDM, motivasi, pengarahan, system informasi dan
komunikasi, kepemimpinan, pengembangan kerjasama dalam proyek konstruksi,
MANAJEMEN konflik, hubungan kerja industry, kegiatan konstruksi berbasis pekerja.
MTS8303 Manajemen Lingkungan, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang untuk membahas interaksi antara lingkungan dengan manusia, isu
lingkungan, aturan perundangan lingkungan, standard kualitas lingkungan, manajemen
lingkungan udara, manaje-men kualitas air, manajemen limbah padat dan B3, kebisingan,
kese-hatan dan keselamatan, analisis dampak lingkungan, pertimbangan ekonomi dan audit
lingkungan.
MTS8304 Manajemen Sistem Informasi, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang untuk membahas konsep system informasi manajemen di bidang
jasa konstruksi, dan peeran computer sebagai alat manajemen konstruksi. Pendwekatan
system manajemen diren-canakan untuk memperlihatkan bagaimana kombinasi antara
perang-kat keras, perangkat lunak, program aplikasi, data perusahaan prose-dur dan
personil untuk menghasilkan suatu system infrmasi terpadu untuk mengolah informasi dalam
suatu organisasi perusahaan jasa konstruksi.
MTS8305 Manajemen Resiko dalam Proyek Konstruksi, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai
resiko yang berhubungan dengan semjua aspekn ketidakpastian dalam industri jasa
konstruksi, serta mengem-bangkan pemahaman dan kemampuan peserta program akan
ilmu, teknik dan metoda-metoda yang digunakan dalam menangani resiko dari suatu proyek
konstruksi ditinjau dari identifikasi, analisis dan al-ternative penanganan resiko. Disamping itu
juga dibahas bagaimana membuat kriteria penanganan resiko berdasarkan analisis sikap
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manu-sia terhadap suatu kondisi yang tidak pasti.
MTS8306 Topik Khusus Manajemen Konstruksi, 3 SKS
Topik menarik dibidang Manejamen konstruksi yang sedang berkembang. Matakuliah ini
untuk mengakomodasi adanya kemungkinan matakuliah yang tidak tercantum didalam daftar
matakuliah pilihan, namun menarik untuk dibahas dan ditawarkan sebagai satu matakuliah.
b.

MATAKULIAH PILIHAN PEMINATAN STRUKTUR

MTS7309 Metode Elemen Hingga, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang
metode elemen hingga (finite element) pemro-graman computer serta aplikasinya didalam
perencanaan. Matakuliah ini mencakup: metode pendekatan, fungsi perpindahan, tegangan
bidang (plane stress), regangan bidang (plane strain), pelat lentur (plate bending), prinsip
energy, weighted residual methods, pengantar nonlinier, teknik pemrograman.
MTS6306 Teknologi Bahan, 3 SKS
Matakuliah ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami teknologi bahan konstruksi
seperti: baja, beton, kayu dan tanah. Teknologi beton ringan, beton polymer, teknologi beton
mutu tinggi, serta teknologi beton ringan mutu tinggi dibahas didalam matakuliah ini.
Berbagai bahan tambah untuk meningkatkan kuat desak beton. Teknologi baja, teknologi
berbaikan tanah baik dengan bahan tambah maupun dengan perkuatan juga dibahas
didalam matakuliah ini.
MTS7311 Rekayasa Struktur Bawah, 3 SKS
Materi kuliah yang disampaikandidalam matakuliah ini adalah: pengantar pondasi secara
umum pengertian dan klasifikasi pondasi dalam ditinjau dari berbagai aspek, mekanisme
transfer beban, metode analisis daya dukung tiang (tunggal); analisis dan perencanaan
berbagai pondasi dalam/tiang (tiang pancang, tiang bor, dinding diaphragma, tiang barret,
soldier piles). Disamping itu juga dibahas, perilaku tiang akibat beban horizontal, beban tarik,
tiang pada tanah timbunan dan lekatan negative (negative skin friction), tiang pada tanah
lunak, perilaku tiang akibat beban dinamis, dewatering dan perencanaan basement.
MTS7312 Analisis Keandalan Struktur, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta program mengenai
konsep jkeandalan dan keamaman struk-tur. Matakuliah ini mencakup : pengertian variable
deterministic vs. probabilistic, statistika dan probabilitas di bidang teknik sipil, dasar-dasar
statistika: variable random diskrit dan kontinyu,parameter statistika variable random (mean,
varians, koefisien korelasi, koefisien variasi), fungsi variable-variabel random dan
parameternya, model statistika beban, model statistika ketahanan, dasar-dasar keandalan
struktur, variable dasar dan bidang runtuh (model keandalan tingkat 2), keandalan system
struktur (system seri, parallel dan campuran); batas-batas keandalan struktur. Perencanaan
berdasarkan keandalan dan angka keamanan parsiil.
MTS8312 Dinamika Struktur Lanjut, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang dengan tujuan agar peserta program mema-hami konsep-konsep
dinamika struktur dan pwenerapannya di dalam perencanaan. Cakupan matakuliah ini
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adalah: derajat kebebasan, sys-tem berderajat kebebasan tunggal/majemuk, beban
harmonic, beban umum, analisis ragam, analisis riwayat waktu, analisis non-linier, pengantar control getaran, sifat masa, kekakuann dan redaman.
MTS8313 Rekayasa Bangunan Tinggi, 3 SKS
Matakuliah ini didesain agar peserta didik memahami aspek peren-canaan serta
pelaksanaan gedung bertingkat tinggi, yang mencakup: pemodelan dan analisis gedung
bertingkat tinggi, perencanaan dan pelaksanaan gedung bertingkat tinggi. Pemilihan pelat
lantai, macam system struktur: gravity load resisting system, lateral load resisting system,
tipe fondasi untuk bangunan bertingkat tinggi; perilaku struktur dalam mendukung beban.
MTS8317 Teori Pelat dan Cangkang, 3 SKS
Matakuliah ini membahas: balok, batang lengkung, pelat dan cang-kang. Teori nonlinier
untuk balok-balok lengkung; persamaan pelat Von Karman, persamaan cangkang ReissnerMeissner; persoalan-persoalan berkaitan dengan analisis dan penyeleseaian pelat dan
cangkang.
MTS8315 Struktur Beton Prategang, 3 SKS
Matakuliah ini dirancang dengan tujuan agar peserrta program mema-hami konsep-konsep
penegangan bahan, analisis tegangan kerja dan tegangan ultimit, analisis dan perencanaan
lentur, kehilangan karena penegangan, perencanaan geser, penegangan balok komposit,
pene-gangan balok menerus, perencanaan slab, load-balancing.
MTS8316 Optimasi Struktur, 3 SKS
Matakuliah ini membahas berbagai metode untuk optimasi struktur, unconsolidated
optimization, kondisi optimal Kuhn-Tucker, calculus of variations, gradient methods, fungsi
penalty, algoritma genetic, analisis sensitivitas.
MTS8318 Topik Khusus Struktur, 3 SKS
Topik menarik dibidang struktur yang sedang berkembang. Matakuliah ini untuk
mengakomodasi adanya kemungkinan matakuliah yang tidak tercantum didalam daftar
matakuliah pilihan, namun menarik untuk dibahas dan ditawarkan sebagai satu matakuliah.
c.

MATAKULIAH PILIHAN PEMINATAN TRANSPORTASI

MTS7306 Sistem Informasi Transportasi, 3 SKS
Matakuliah ini mencakup : pengertian system informasi transportasi, komponen system
informasi transportasi, factor keberhasilan dan kegagalan suatu system informasi, aplikasi
system informasi didalam transportasi : pavement management system (PMS), bridge
manage-ment system (BMS), kajian terknologi informasi (database, GIS, sys-tem pakar,
perancangan system informasi, rancangan system, teknik analisis data, pwenentuan
prioritas, perangkat keras, perangkat lunak, verifikasi model); implementasi system :
pengadaan system, pelatihan, operasi dan pemeliharaan, penilaian dan evaluasi system.
MTS8307 Teori Aliran Lalulintas, 3 SKS
Matakuliah ini membahas: karakteristik pengemudi, kendaraan dan jalan raya; pemodelan
stokasttik proses lalulintas termasuk teori antrean, distribusi headway, penerimaan gap,
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karakteristik arus aliran termasuk aliran kendaraan pada lalulintas berjalur banyak, analisis
kapasitas jalan dan bottleneck, operasi jaringan, model konsumsi bahan bakar.
MTS7308 Operasional dan Kontrol Lalu lintas, 3 SKS
Matakuliah ini membahas hubungan antara variable-variabel lalu lintas termasuk cara
perolehan data, karakteristik kendaraan dan penumpang, peraturan dan undang-undang lalu
lintas, pelaporan kecelakaan dan rekonstruksi, alat-alat control keselamatan dan keamanan,
system sinyal, analisis kapasitas, model simulasi lalu lintas.
MTS8308 Analisis dan Perencanaan Transportasi Massa, 3 SKS
Pendauhuluan dan pengertian umum tentang transportasi massa, perencanaan system
transit termasuk kebutuhan dan biaya analisis dan evaluasi, perencanaan system transit
termasuk: desain rute, penjadwalan, policy, jaringan transit dan marketing, perkembangan
masa depan mengenai transportasi massa.
MTS8309 Perencanaan Geometri Lanjut dan Keselamatan Jalan Raya, 3 SKS
Matakuliah ini mencakup: merancang dan membuat proporsi perilaku geometric jalan raya
daerah perkotaan (urban) dan pedalaman (rural) seperti: perpotongan jalan (intersection),
interchange, ramp dan jalur perubahan kecepatan, alinyemen vertical dan horizontal, jalur
pembantu tanjakan, peralatan pengamanan.
MTS8310 Pemodelan Sistem Transportasi, 3 SKS
Sistem perencanaan transportasi perkotaan, program komputer untuk perencanaan sistem
transportasi, pendekatan pemodelan system, aplikasi.
MTS8311 Topik Khusus Transportasi, 3 SKS
Topik menarik dibidang Transportasi yang sedang berkembang. Matakuliah ini untuk
mengakomodasi adanya kemungkinan matakuliah yang tidak tercantum didalam daftar
matakuliah pilihan, namun menarik untuk dibahas dan ditawarkan sebagai satu matakuliah.
5.

URUTAN PENGAMBILAN MATA KULIAH – PSMTS
SEMESTER 1

MANAJEMEN KONSTRUKSI
Ekonomi
MTS6301 Teknik & Studi 3
Kelayakan

TRANSPORTASI
MTS6305

Menejemen
Lalu Lintas

3

Aspek Hukum
MTS5303 &
Menej. 3
Proyek

Aspek Hukum
MTS5303 &
Menej. 3
Proyek

Metoda dan
MTS5304 Teknologi
3
Konstruksi
Manajemen
MTS7303
3
Mutu

Metode
dan
MTS5304 Teknologi
3
Konstruksi
Perenc.
MTS7305
3
Transp. Dan
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Analisis
MTS6309 Struktur
Lanjut
Aspek
Hukum
&
MTS5303
Menej.
Proyek
Metode dan
MTS5304 Teknologi
Konstruksi
Teknologi
MTS5302
Bahan

3

3

3
3
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Konstruksi
MTS6302 P3 Proyek

3

Jumah SKS Smester 1

15

Lingkungan
Ekonomi
MTS6306
Transportasi
Jumah SKS Smester 1

Struktur Baja
3
Lanjut
Jumah SKS Smester 1 15

3

MTS7310

15

SEMESTER 2
MANAJEMEN KONSTRUKSI
Metodologi
MTS5301
3
Penelitian
Estimasi
Biaya
dan
MTS6303
3
Pendanaan
Konst
Menejemen
MTS6304 Bisnis
3
Konstruksi
MKP
MTSXXXX
3
Peminatan 1
MKP
MTSXXXX
3
Peminatan 2
Jumah SKS Smester 2 15

TRANSPORTASI
Metodologi
MTS5301
Penelitian

STRUKTUR
Metodologi
MTS6309
Penelitian

3

Perencanaan &
MTS6307
Pemod.
3
Transportasi
Interaksi Trans
& Tata Guna
Lahan
MKP Peminatan
MTSXXXX
1
MKP Peminatan
MTSXXXX
2
Jumah SKS Smester 2
MTS6308

3
3

MTS6311

Struktur
Beton Lanjut

3

MTS6312

Rekayasa
Gempa

3

MKP
Peminatan 1
MKP
MTSXXXX
Peminatan 2
Jumah SKS Smester 2
MTSXXXX

3
15

3

3
3
15

SEMESTER 3
MANAJEMEN KONSTRUKSI
MTS9999 TESIS
6
Jumah SKS Smester 3
6

3.

TRANSPORTASI
MTS999
TESIS
Jumah SKS Smester 3

6
6

STRUKTUR
MTS999 TESIS
Jumah SKS Smester 3

6
6

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

VISI PROGRAM STUDI
Visi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menjadi program studi
Magister Ilmu Hukum untuk menghasilkan ahli-ahli hukum yang unggul, berwawasan global, dan
humanis, serta mampu mengimplementasikan keahliannya dilandasi semangat pelayanan dalam
cahaya kebenaran.
MISI PROGRAM STUDI
Misi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menyelenggarakan
Program Studi Magister Ilmu Hukum yang:
1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan, penelitian serta pengabdian pada
masyarakat;
2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik, dilandasi semangat pelayanan dalam cahaya
kebenaran;
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3. Memberi akses ke proses belajar yang berkesinambungan; dan
4. Mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan ahli-ahli hukum yang unggul dalam era
globalisasi.
TUJUAN PROGRAM STUDI
Tujuan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menghasilkan ahliahli hukum yang profesional baik secara akademis maupun secara praktis yang memiliki:
1. Kemampuan mengembangkan dan mengintegrasikan keahlian teoretis-konseptual dan praktis
operasional di bidang hukum dalam berbagai bidang kehidupan;
2. Kemampuan berpikir yuridis dan merumuskan pendekatan yang sesuai dalam memecahkan
berbagai persoalan hukum, khususnya di bidang bisnis, tata negara, agrarian, serta penegakan
hukum; dan
3. Nilai-nilai etika dan moral positif sebagai landasan dalam bersikap dan berperilaku.
KURIKULUM
Jumlah sks yang harus ditempuh adalah 36 sks, yang terdiri dari: 22 sks mata kuliah wajib (termasuk
Tesis), 4 sks mata kuliah konsentrasi dan 10 sks merupakan mata kuliah pilihan. Susunan mata kuliah
yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
1.

2.

MATA KULIAH INTI (22 SKS)
NO
MATA KULIAH
1. Teori Hukum
2. Filsafat Hukum
3. Sosiologi Hukum
4. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik
5. Sejarah Hukum
6. Politik Hukum
7. Tesis
8. Character Building
9. Workshop
10. Kuliah Umum 4x
JUMLAH

SKS
3
2
3
3
2
3
6
0
0
0
22

MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI
i.
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Hukum Bisnis (4 SKS)
NO
MATA KULIAH
1 Hukum Perdagangan Internasional
2 Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi
JUMLAH

SKS
2
2
4
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3.

ii.

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Hukum Pengelolaan SDA (4 SKS)
NO
MATA KULIAH
SKS
1 Politik Hukum Pengelolaan SDA
2
2 Sejarah Perkembangan Hukum Pengelolaan SDA
2
JUMLAH
4

iii.

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan (4 SKS)
NO
MATA KULIAH
SKS
1 Hukum Konstitusi
2
2 Negara Hukum, HAM, dan Demokrasi
2
JUMLAH
4

iv.

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Litigasi / Penegakan Hukum (4 SKS)
NO
MATA KULIAH
SKS
1 Sistem Peradilan di Indonesia
2
2 Perbandingan Sistem Peradilan
2
JUMLAH
4

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI (memilih 10 SKS)
i.
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis (memilih 10 SKS)
NO
MATA KULIAH
SKS
Hukum
Perusahaan
3
1.
3
2. Hukum Investasi dan Pasar Modal
2
3. Penyusunan Kontrak Bisnis
2
4. Penyelesaian Sengketa Bisnis
3
5. Hukum Persaingan dan Perlindungan Konsumen
3
6. Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi
2
7. Hukum Perbankan
2
8. Etika Bisnis
2
9. Hukum Lingkungan
JUMLAH
22
ii.

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Hukum Pengelolaan SDA (memilih 10 SKS)
NO
MATA KULIAH
SKS
3
1. Hukum Penataan Ruang
3
2. Sistem Administrasi Pertanahan
3
3. Pemilikan dan Penguasaan Tanah
2
4. Perbandingan Hukum Agraria
2
5. Hukum Pertambangan
Hukum
Sumber
Daya
Air
2
6.
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NO
MATA KULIAH
7. Hukum Kehutanan
8. Hukum dan Kearifan Lokal
9. Hukum Lingkungan
JUMLAH

4.

SKS
2
3
2
22

iii.

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan (memilih 10 SKS
NO
MATA KULIAH
SKS
1 Legislative Drafting
3
2 Hukum dan Kearifan Lokal
3
3 Perjanjian Internasional
2
4 Perbandingan Sistem Ketatanegaraan
2
5 Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan
3
Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Aspek Hukum
2
6 Pemerintahan Lokal)
7 Hukum Perbendaharaan dan Keuangan Negara
3
8 Hukum & Etika Birokrasi Pemerintahan
2
9 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
2
JUMLAH
22

iv.

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Litigasi (memilih 10 SKS)
NO
MATA KULIAH
SKS
3
1 Penegakan HAM
2
2 Penyelesaian Sengketa Bisnis
3
3 Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan
3
4 Pemberantasan Korupsi
2
5 Hukum dan Keadilan Sosial
2
6 Eksaminasi Putusan
2
7 Ilmu Pengetahuan Forensik
8 Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat 2
2
9 Sistem Sanksi/Hukuman
10 Cyber Law
3
JUMLAH
24

URUTAN PENGAMBILAN MATA KULIAH
Semester 1 (12 sks)
Mata Kuliah
Teori Hukum
Politik Hukum
Filsafat Hukum
Sejarah Hukum
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 1
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3
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Semester 1 (12 sks)
Mata Kuliah
JUMLAH

5.

SKS
12

Semester 2 (13 sks)
Mata Kuliah
Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik
Sosiologi Hukum
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 2
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 1
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 2
JUMLAH

SKS
3
3
2
2
3
13

Semester 3 (11 sks)
Mata Kuliah
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 3
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 4
Tesis
JUMLAH

SKS
3
2
6
11

DESKRIPSI MATA KULIAH
HKN600: TEORI HUKUM (3 SKS)
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk pengendapan metodologis pada dasar dan latar belakang
dalam mempelajari hukum dalam arti luas. Pengendapan metodologis dila- kukan dalam tiga
kegiatan yuridis: hukum, praktek hukum (perundang-undangan dan peradilan) dan ilmu
hukum. Permasalahan pokok adalah bagaimana hakim, pembentuk undang-undang dan
ilmuwan bekerja serta metode apa yang digunakannya. Dalam hal ini perlu ditanamkan cara
berpikir yuridis sistematis serta penguasaan tentang teori-teoi hukum dan penemuan hukum.
HKN610: FILSAFAT HUKUM (2 SKS)
Mata kuliah ini adalah filsafat tentang hukum yang berada pada tataran setelah teori hukum.
Dalam mata kuliah ini dikemukakan tentang pentingnya pemikiran-pemikiran filosofis tentang
hukum, aliran-aliran filsafat hukum baik dari dunia barat maupun dunia timur, khususnya di
Indonesia. Di samping itu dengan mata kuliah ini dipelajari tentang makna hermeneutik
hukum dan penerapannya secara konkrit dalam kehidupan hukum di Indonesia. Dengan
demikian diharapkan adanya kontribusi filsafat hukum bagi pembangunan dan
pengembangan hukum serta penyelesaian persoalan hukum di Indonesia. Demikian pula
dengan filsafat hukum dapat semakin diperkuat makna keadilan dan kebenaran dalam
penyelesaian masalah hukum, khususnya penegakan hukum.
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HKN620: SOSIOLOGI HUKUM (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan jalan bagi pemahaman secara sosiologis terhadap hukum.
Dengan mata kuliah ini dilihat bagaimana konsep-konsep, adagia serta lembaga-lembaga
hukum itu diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang nyata. Sebagai
kelengkapan pembahasan materi diuraikan pula perkembangan pemikiran sosiologi hukum,
aliran-aliran yang ada serta perkembangannya di Indonesia sendiri.
HKN630: METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan dasar penelitian pada umumnya dan
penelitian hukum pada khususnya. Prinsip dasar penelitian pada umumnya antara lain
meliputi hubungan antara ilmu pengetahuan dengan penelitian, pengertian, tujuan, manfaat,
syarat, etika, jenis dan tahap serta langkah-langkah penelitian (mulai dari penentuan
masalah sampai dengan penulisan hasil penelitian). Prinsip dasar penelitian hukum antara
lain meliputi pengertian, tujuan, sasaran, macam penelitian hukum, perumusan masalah
dalam kajian ilmu hukum normatif dan langkah kajian hukum empiris serta penulisan hasil
penelitian hukum.
HKN640: SEJARAH HUKUM (2 SKS)
Mata kuliah Sejarah Hukum mengkaji perkembangan hukum dari masa lalu hingga masa kini,
baik perkembangan hukum dalam sejarah dunia dari masa ke masa yang banyak
mempengaruhi hukum di Indonesia maupun sejarah nasional Indonesia yang tumbuh dalam
masyarakat Indonesia. Dalam materi sejarah hukum ini dibahas mengenai pengertian
sejarah hukum, rangkaian peristiwa yang mempengaruhi dan mengubah kehidupan
masyarakat, dasar-dasar pemikiran hukum yang melandasinya dan hubungan kausal antar
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam Sejarah Hukum juga dilihat nilai-nilai
(values) yang diadopsi dan yang menyertai perjalanan sejarah hukum.
HKN650: POLITIK HUKUM (3 SKS)
Mata kuliah Politik Hukum ini membahas tentang prinsip-prinsip yang dapat menetapkan
tujuan dengan bentuk, isi dan penjabaran hukum. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini
meliputi berbagai faktor antara lain: program legislasi nasional; analisis politik hukum yang
berpengaruh dalam pembentukan dan penerapan hukum.
HKN700: HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2 SKS)
Dalam mata kuliah ini dibahas masalah-masalah dalam hukum dagang, hukum administrasi
dan hukum transnasional sebagai akibat dipindahkannya barang-barang melintasi batasbatas wilayah nasional suatu negara. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan perjanjian
import eksport; pengangkutan barang melalui laut; asuransi dan LC; ketentuan administratif;
kontrak dagang internasional; penyelesaian sengketa dagang; lembaga-lembaga yang
berkaitan dengan perdagangan internasional. Hal lain yang juga menjadi pokok bahasan
adalah bentuk pengawasan dari pemerintah, misalnya penggunaan tarif, qouta, GATT/WTO
dan berbagai perjanjian perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN, APEC,
NAFTA, dsb.
HKN710: PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang hubungan antara hukum dan ekonomi; hubungan antara
hukum dan pembangunan; konsep pembangunan ekonomi; dan analisis ekonomi terhadap
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hukum. Di samping itu, mata kuliah ini juga ingin menegaskan dan memperkuat peran hukum
dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan cita-cita nasional.
HAG700: POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SDA (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas perumusan kebijakan Hukum Agraria yang akan dan telah
dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah mengenai bagaimana politik (kebijakan)
mempengaruhi hukum agraria dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di
belakang pembuatan dan penegakan hukum agraria dengan tujuan menciptakan kondisi
yang dapat mendukung terwujudnya tujuan hukum agraria. Politik hukum agraria mengatur
hubungan hukum antara bangsa, negara dan masyarakat dengan sumber daya alamnya
berdasarkan prinsip-prinsip yang mengarahkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan Hukum
Agraria dalam mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya alamnya
guna memenuhi kehidupan masyarakat yang terus berubah.
HAG705: SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PENGELOLAAN SDA (2 SKS)
Mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Agraria membahas tentang pengertian dan
cabang-cabang Ilmu Hukum Agraria serta perkembangannya, meliputi antara lain pengertian,
cabang ilmu hukum agraria, perkembangan hukum agraria sebelum penjajahan, setelah
proklamasi, lahirnya UUPA serta pelaksanaannya, dan konsepsi hukum tanah nasional.
Setelah mempelajari mata kuliah ini peserta diharapkan dapat mengetahui, memahami dan
mengaplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari menyangkut perkembangan hukum
agrarian.
MHP800: HUKUM PERUSAHAAN (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang jenis perusahaan; kedudukan pengurus perusahaan;
tanggung jawab perusahaan; harta perusahaan; merger; liquidasi; dan perbandingan hukum
perusahaan.
MHP805: PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS (2 SKS)
Mata kuliah Penyusunan Kontrak Bisnis membahas tentang perkembangan hukum kontrak
dalam bidang bisnis serta memberi ketrampilan dalam kontrak drafting dan kontrak analisis
khususnya dalam bidang bisnis. Setelah menempuh mata kuliah ini peserta diharapkan
mengenal dan memahami macam-macam kontrak serta dapat menganalisa dan menyusun
kontrak dalam bidang bisnis sehingga dapat mengaplikasikannya dalam praktek.
MHP810: PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS (2 SKS)
Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Bisnis untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendasar/mendalam serta menyeluruh tentang sengketa bisnis dan penyelesaiannya,
sehingga setelah lulus mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan menganalisis secara
teorotis serta menyelesaikan sengketa bisnis secara lebih menyeluruh, kritis dan sistematis.
MHP815: HUKUM PERSAINGAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip pembatasan praktek perdagangan; persaingan; anti
monopoli; hak-hak konsumen; product liability; dan penyelesaian sengketa.
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MHP820: HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dalam direct investment dan portofolio investment;
emisi; legal opinion; tanggung jawab profesi; reksadana; dan transaksi portofolio.
HBS825: HUKUM LINGKUNGAN (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan; persoalan-persoalan lingkungan hidup (pencemaran dan perusakan serta
kerusakan), instrumen-instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (analisis
mengenai dampak lingkungan/amdal, sistem perizinan), kewajiban perusahaan dalam
menjaga lingkungan; kewajiban pengelola agraria dalam menjaga lingkungan; kewajiban
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
MHP830: HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas hak cipta; merek; paten; desain industri; sengketa hak milik
intelektual; alih teknologi; perjanjian dalam bidang teknologi; konvensi-konvensi; TRIPs.
Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengenal hak-hak atas kekayaan
intelektual, persoalan-persoalan yang terkait dan proses alih teknologi.
MHP835: HUKUM PERBANKAN (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip perbankan; jasa pelayanan perbankan; bank
sentral; transaksi perbankan; rahasia bank; kredit; tanggung jawab pihak-pihak dalam
perbankan; transaksi elektronik; dan perbankan internasional.
MHP840: ETIKA BISNIS (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas nilai-nilai etika (prinsip-prinsip etis) dan moralitas sebagai
landasan bersikap dan berperilaku dalam bisnis dengan mengundang para pakar, rohaniwan,
bisniswan dan budayawan. Penekanan pada penggalian nilai etika dan moral yang
bersumber pada budaya luhur bangsa Indonesia serta penerapannya pada praktek bisnis di
Indonesia.
HAP803: HUKUM PENATAAN RUANG (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas hal-hal yang terkait dengan penataan ruang, diantaranya meliputi
pengertian penataan ruang, landasan hukum, asas-asas dan tujuan, hak dan kewajiban,
perencanaan dan pemanfaatan, pengendalian, rencana tata ruang wilayah, propinsi,
kabupaten/kota, wewenang dan pembinaan pemerintah dalam penataan ruang, penerapan
rencana tata ruang dalam pembangunan.
HAP810: SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN (3 SKS)
Mata kuliah ini merupakan salah satu bidang tata laksana pertanahan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan tata laksana dan pelayanan pengurusan hak-hak
atas tanah. Bidang pengurusan hak-hak atas tanah ini berfungsi melaksanakan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan yang mengatur pengurusan hak-hak atas tanah
yaitu mengurus pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, perlaihan,
pembebanan, penghentian dan pembatalan hak-hak atas tanah. Di samping itu juga
mengurus dan mengawasi pengadaan tanah untuk pembangunan hukum di bidang
pertanahan dan kegiatan penertiban hak atas tanah.
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HAP815: PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH (3 SKS)
Mata kuliah Pemilikan dan Penguasaan Tanah membahas ketentuan-ketentuan hukum yang
mengatur tentang pemilikan dan penguasaan tanah menurut hukum tanah nasional, meliputi
antara lain: istilah, macam, kewenangan, subyek, timbulnya pembebanan, hapusnya, dan
sebagainya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta diharapkan dapat mengetahui,
memahami, dan mengaplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari menyangkut
pemilikan dan penguasaan tanah.
HAP825: PERBANDINGAN HUKUM AGRARIA (2 SKS)
Mata kuliah ini memperkenalkan hukum agraria (khususnya hukum pertanahan) negaranegara lain. Pembahasan meliputi antara lain sejarah perkembangan hukum agraria, dasardasar hukum agraria dan aturan hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah, dan politik
agraria. Selain itu dibahas pula tentang organisasi regional Uni Eropa dengan Komisi
Agrarianya, yang keputusan-keputusannya mempunyai pengaruh besar terhadap negaranegara anggota dalam mengambil kebijakan agraria (khususnya pertanahan). Selanjutnya
dibahas, dianalisis, dan dikaitkan dengan aspek-aspek penting hukum agraria Indonesia.
HTN815: LEGISLATIVE DRAFTING (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang langklah, cara penyusunan dan perumusan suatu
peraturan baik yang berlaku di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan mata kuliah ini
diharapkan para mahasiswa setelah menyelesaikan studinya mampu membuat rumusan
peraturan baik di lingkungan kerja maupun dalam pemerintahan.
HTN820: HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan gambaran dan kejelasan tentang keselarasan antara hukum
yang berlaku dalam masyarakat sebagai hokum positif diakitan dengan norma-norma
kearifan lokal yang tetap dipertahankan oleh masyarakat. Kearifan lokal digunakan sebagai
landasan meteriil hukum positif dan digunakan pula sebagai alternatif cara penyelesaian
persoalan-persoalan pembangunan di Indonesia.
HTN850: PERJANJIAN INTERNASIONAL (2 SKS)
Mata Kuliah ini membahas tentang proses pembuatan suatu perjanjian internasional, para
pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian internasional, daya ikatnya, pelaksanaan,
perubahan, interpretasi, revisi dan berakhirnya suatu perjanjian internasional. Dengan mata
kuliah ini diharapkan para mahasiswa memiliki pengetahuan perjanjian internasional dan
ketrampilan dalam perumusan perjanjian internasional, bila berkecimpung di dunia
internasional.
HTN823: PENYELESAIAN SENGKETA KETATANEGARAAN (3 SKS)
Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan berisi prinsip-prinsip ketatanegaraan,
sistem kepemerintahan/kelembagaan, persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan
sistem-sistem tersebut dan mekanisme penyelesaian benturan atau konflik ketatanegaraan,
baik tingkat pusat maupun daerah. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu
mengenal atau mengetahui potensi konflik dan konflik ketatanegaraan yang telah terjadi
serta mampu menganalisis konflik dan merumuskan penyelesaiannya secara kritis,
sistematis dan menyeluruh berdasarkan hukum ketatanegaraan yang berlaku.
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HTN800: HUKUM DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH (2 SKS)
Mata kuliah ini membicarakan tentang aspek hukum desentralisasi dan otonomi daerah.
Materi mata kuliah ini berisi pengertian, latar belakang/sejarah perkembangan desentralisasi
dan otonomi daerah di Indonesia (menurut hukum positif), kewenangan/urusan-urusan
daerah, dan pengaturan serta penataan daerah berdasarkan hukum pemerintahan lokal.
Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan
yang memadai tentang pemerintahan daerah dan mampu menerapkannya dalam praktek
atau kerja-kerja di pemerintahan daerah.
HTN835: HUKUM PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN NEGARA (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori yang terkait dengan hukum keuangan negara,
kebijakan penganggaran dan prinsi-prinsip di dalam pengelolaan keuangan Negara.
HTN825: HUKUM DAN ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas mengenai sistem organisasi birokrasi pemerintahan dan kebijakan
pemerintahan, mengkaji etika pemerintah, struktur, sIstem dalam pengelolaan sistem
pemerintahan. Fokus mata kuliah ini tidak membicarakan sistem ketatanegaraan dan sistem
pemerintahan melainkan pelaksanaan birokrasi pemerintahan dari sisi etis.
HLT701: SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian, jenis peradilan, tugas dan wewenang
masing-masing peradilan di Indonesia serta pengaturan hukumnya. Dengan mata kuliah ini
mahasiswa, terutama yang bekerja sebagai penegak hukum dapat mengetahui perannya di
masing-masing peradilan serta hukum positif yang melandasinya. Demikian pula, dengan
mata kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui dan merumuskan sistem berkerjanya peradilan
di Indonesia.
HLT702: PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas sistem-sistem peradilan yang ada di berbagai negara di dunia.
Ada dua sistem besar, yaitu sistem peradilan di negara-negara anglosakson dan dan di
negara-negara Eropa kontinental. Demikian pula dipelajari tentang sistem peradilan di
negara-negara Asia. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat bekerja dalam
bidang penegakan hukum lintas batas negara.
HAG821: HUKUM PERTAMBANGAN (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas pengertian, jenis-jenis dan persoalan-persoalan tambang,
penambangan dan pertambangan di Indonesia. Juga dibahas kaitan antara pertambangan
dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Mahasiswa diharapkan
mampu merumuskan kebijakan pertambangan di Indonesia serta berkontribusi dalam
penyelesaian hukum masalah-masalah pertambangan.
HAG822: HUKUM SUMBER DAYA ALAM (2 SKS)
Mata kuliah ini merupakan bagian dari hukum lingkungan. Hukum (Pengelolaan) SDA
bersifat sektoral, yaitu membahas mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan
pengaturannya hukumnya. Mata kuliah ini juga membahas mengenai satu kesatuan sistem
hukum SDA, pengaturan, perlindungan dan pengelolaannya yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.

PROGRAM PASCASARJANA : H.

PROGRAM STUDI

79

HAG823: HUKUM KEHUTANAN (2 SKS)
Mata kuliah Hukum Kehutanan membahas materi-materi tentang hutan dan kehutanan, yaitu
pengertian, jenis-jenis hutan, kebijakan kehutanan (nasional dan daerah), serta pengaturan
mengenai perlindungan dan pengelolaan hutan.
HTN821: PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN (2 SKS)
Mata kuliah Perbandingan Sistem Ketatanegaraan menyajikan materi ketatanegaraan di
negara-negara lain di dunia. Perbandingannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia
penting untuk mengetahui kelebihan masing-masing sistem ketatanegaraan itu. Materi kuliah
yang disampaikan terkait dengan pengertian sistem ketatanegaraan, dan jenis-jenis sistem
ketatanegaraan (Asia, Eropa dan Amerika). Perbandingan sistem ketatanegaraan dibahas
berdasarkan konstitusi masing-masing negara.
HTN.....HUKUM KONSTITUSI (2 SKS)
Mata kuliah Hukum Konstitusi ini membahas mengenai pengertian/terminologi konstitusi,
istilah konstitusi, sejarah perkembangan konstitusi (dunia dan Indonesia), jenis konstitusi, isi
konstitusi, perkembangan hukum konstitusi, perubahan/amandemen konstitusi, dan
persoalan-persoalan penafsiran konstitusi. Dengan menguasai mata kuliah ini mahasiswa
diharapkan mampu memahami konstitusi dan relevansinya dengan hukum/peraturan
perundang-undangan terkait yang berlandaskan konstitusi. Pemahaman komprehensif
tentang konstitusi membatu mahasiswa mengenal hukum ketatanegaraan Indonesia.
HTN822: PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2 SKS)
Mata kuliah ini berisi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan terutama
kemampuan serta ketrampilan teknis yuridis untuk me-review peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengujian peraturan perundang-undangan sangat penting bagi
mahasiwa dan khususnya bagi para ahli hukum yang bekerja di bidang hukum. Karena itu
mata kuliah ini juga membahas metode-metode pengujian peraturan perundang-undangan,
di antaranya adalah sistematisasi dan sinkronisasi serta evaluasi peraturan perundangundangan (nasional dan daerah).
HLT710: PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) (3 sks)
Mata kuliah ini secara khusus membicarakan mengenai pengertian hak-hak asasi manusia
(HAM), teori-teori HAM, jenis/macam HAM serta pengaturan dan perlindungan hukum
terhadap HAM. Persoalan-persoalan HAM juga dibahas dalam mata kuliah ini beserta
penyelesaian masalah-masalah HAM. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
mampu mengikuti perkembangan HAM, pengaturan hukum tentang HAM dan merumuskan
kebijakan tentang HAM bagi kepentingan masyarakat.
HLT711: PEMBERANTASAN KORUPSI (3 SKS)
Korupsi merupakan masalah yang serius yang perlu diberantas. Karena itu mata kuliah ini
membahas pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi dan perkembangan masalah korupsi, akar
masalah korupsi, pengaturan hukum mengenai korupsi dan penyelesaian hukum terhadap
masalah korupsi. Dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mengenal persoalanpersoalan korupsi dan penyelesaian hukumnya secara adil dan benar.
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HLT712: EKSAMINASI PUTUSAN (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang putusan-putusan pengadilan terhadap kasus-kasus
tertentu. Disampaikan dalam mata kuliah ini tentang cara eksaminasi atau menguji dan
menganalisis keputusan-keputusan pengadilan (keputusan hakim) dipandang dari teori dan
hukum positif yang berlaku. Mahasiwa yang kemudian berprofesi sebagai penegak hukum
diharapkan mampu melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan tersebut.
HLT713: ILMU PENGETAHUAN FORENSIK (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas materi-materi tentang pengertian forensik, penerapan ilmu atau
sains di bidang-bidang tertentu (seperti kedokteran) terhadap kasus-kasus pidana atau
kriminal. Mata kuliah ini juga membahas mengenai tahapan-tahapan forensik seperti
pengumpulan, pemeliharan, analisa dan presentasi. Dengan mata kuliah ini mahasiwa
terutama yang berprofesi sebagai penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan proses
forensik dalam penegakan hukum pidana demi mencapai keadilan dan kebenaran materil
substansial.
HLT714: PENYELESAIAN SENGKETA HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian masyarakat hukum adat, hak-hak
masyarakat hukum adat, pengaturan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat
hukum adat, jenis-jenis sengketa mengenai hak-hak masyarakat hukum adat dan tata cara
atau prosedur penyelesaian sengketa.
HLT715: SISTEM SANKSI/HUKUMAN (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas materi-materi khusus mengenai jenis sanksi atau hukuman, dan
keterkaitan antara suatu sanksi/hukuman dengan sanksi/hukuman yang lain dalam suatu
sistem penjatuhan sanksi hukum. Bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai penegak hukum
mata kuliah ini penting sebagai pengetahuan dan ketrampilan membahas atau menganalisa
dan menerapkan sanksi/hukuman.
HLT716: CYBER LAW (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas perkembangan cyber law, diawali dari pengertian cyber law,
aspek-aspek cyber law, jenis, perkembangan teknologi internet, teknologi informasi dan
komunikasi, pengaturan hukum tentang internet dan teknologi informasi/komunikasi,
persoalan-persoalan hukum dan penyelesaian sengketa cyber law untuk bidang-bidang
hukum tertentu.
HLT717: HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang paham-paham mengenai keadilan sosial, perkembangan
teori keadilan sosial, penerapan keadilan sosial dalam pembangunan, dan masalah-masalah
keadilan sosial. Juga dibahas relevansi pengaturan hukum terhadap keadilan sosial dan
penyelesaian persoalan-persoalan keadilan sosial dari sisi hukum.
HKN900: Tesis (6 sks)
Karya akhir berupa laporan hasil penelitian tentang persoalan hukum, bersifat mengevaluasi dan/atau mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang litigasi, hukum
bisnis, hukum agraria, dan/atau hukum ketatanegaraan.
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4.

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

VISI PROGRAM STUDI
Visi Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menjadi
komunitas Teknik Informatika yang berjiwa Unggul, Inklusif dan Humanis, serta mampu memberikan
sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pelayanan dalam cahaya kebenaran
dalam menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
MISI PROGRAM STUDI
Misi Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan analisis dan memberikan solusi teknologi
informasi di bidang Intelligence Informatics dan Innovation of Computational Science, serta
memiliki daya saing, sikap kemandirian, dan integritas yang tinggi.
2. Berperan aktif dalam kegiatan Teknik Informatika pada tingkat nasional dan internasional.
3. Terwujudnya kerjasama yang lebih intensif dan ekstensif dengan pihak lain (lembaga
pendidikan, penelitian, pemerintah, industri, dan alumni) dalam rangka mengembangkan
kemampuan program studi untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas.
4. Menghasilkan penelitian dan publikasi berskala nasional dan internasional serta memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan
masyarakat.
TUJUAN PENDIDIKAN
Tujuan Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan analisis dan memberikan solusi di bidang
informatika serta memiliki daya saing, sikap kemandirian, dan integritas yang tinggi.
2. Berperan aktif dalam kegiatan Teknik Informatika pada tingkat nasional dan internasional.
3. Terwujudnya kerjasama yang lebih intensif dan ekstensif dengan pihak lain (lembaga
pendidikan, penelitian, pemerintah, industri, dan alumni) dalam rangka mengembangkan
kemampuan program studi untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas.
4. Menghasilkan penelitian dan publikasi berskala nasional dan internasional serta memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan
masyarakat.
CAPAIAN PEMBELAJARAN:
1. Mengembangkan IPTEKS bidang Informatika melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, teruji dan
mampu mempublikasikannya di seminar/jurnal internasional bereputasi.
2. Mampu memahami pengetahuan dasar (basic knowledge) Teknik Informatika yaitu
pemrograman,
Kecerdasan
Komputasional,
Pengembangan
Piranti
Bergerak,
KomputasiNumerik, Sistem Berbasis Pengetahuan, Sistem Informasi Korporat dan Rekayasa
Perangkat Lunak.
3. Memiliki kemampuan memecahkan permasalahan sains dan teknologi dalam bidang Informatika
melalui pendekatan multidisipliner, khususnya pada masalah yang mengandung pengetahuan
dan pemahaman pada 2 kajian ilmu komputer yaitu : Intelligence Informatics dan Innovation of
Computational Science.
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KURIKULUM
Kurikulum Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri atas
36 sks. Mahasiswa minimal harus mengambil matakuliah wajib 21 sks (termasuk Tesis 6 SKS).
Matakuliah pilihan konsentrasi minimal 6 SKS dan total matakuliah non wajib (pilihan konsentrasi +
pilihan bebas) minimal 15 SKS.
1.

2.

3.

MATA KULIAH WAJIB (21 SKS)
NO. KODE
MATAKULIAH
1. MTF6301 Studi Mandiri
2. MTF6302 Kecerdasan Komputasional
3. MTF6303 Pengembangan Piranti Bergerak
4. MTF7301 Sistem Informasi Korporat
5. MTF7302 Metodologi Penelitian
6. MTF9600 Tesis
7.
Character Building dan Outward Bound
8.
Kuliah Umum
JUMLAH
MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI
NO. KODE
MATAKULIAH
Intelligence Informatics
1. MTF8305 Intelligence System
2. MTF6305 Sistem Berbasis Pengetahuan
3. MTF8306 Big Data dan Machine Learning
Innovation of Computational Science
1. MTF8302 Interaksi Manusia dan Komputer Lanjut
2. MTF8303 Multimedia Cerdas
3. MTF8307 Pemrosesan Paralel
JUMLAH
MATA KULIAH PILIHAN BEBAS
NO. KODE
MATAKULIAH
1. MTF6304 Komputasi Numerik
2. MTF8301 E/M Bisnis
3. MTF8304 Teknologi Informasi dalam Tata Pemerintahan
4. MTF8308 Pemodelan dan Simulasi
5. MTF8309 Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut
6. MTF8310 Sistem Biomedis
7. MTI7302 Pengolahan Citra
JUMLAH
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SKS
3
3
3
3
3
6
0
0
21

SEM
1
1
1
1
1
3
1
1,2,3

SKS

SEM

3
3
3

2
2
2

3
3
3
9

2
2
2

SKS
3
3
3
3
3
3
3
21

SEM
2
2
2
2
2
2
2
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4.

DESKRIPSI MATA KULIAH
A.

MATA KULIAH WAJIB

MTF6301: Studi Mandiri (3 SKS)
Mata Kuliah ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa pascasarjana untuk
mengeksplorasi topik – topik di bidang Teknologi Informasi sesuai dengan minat antara
mahasiswa dan kompetensi pengajar. Topik bersifat personal dan merujuk berbagai publikasi
ilmiah, khususnya jurnal bereputasi dengan klasifikasi Q1 dan Q2. Para mahasiswa akan
dibimbing untuk mencari, memahami dan merekonstruksi pengetahuan yang diperlukan pada
bidang yang diminati, lebih lanjut dengan kuliah ini diharapkan mahasiswa menemukan dan
mempunyai passion dalam pengerjaan thesis dan publikasi ilmiahnya.
MTF6302: Kecerdasan Komputasional (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang supaya mahasiswa memahami tentang aspek-aspek komputasi
dalam kehidupan sehari-hari. Adapun topik bahasannya adalah jaringan saraf tiruan, logika
fuzzy, kecerdasan evolusionari (algoritma evolusionari, algoritma genetika), serta kecerdasan
swarm (ant colony, particle swarm optimization).
MTF6303: Pengembangan Piranti Bergerak (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan hal-hal yang terkait dengan
berbagai aspek yang terkait dengan perancangan kapasitas dan proteksi dari suatu sistem
e/m-Bisnis dengan piranti bergerak. Materi yang diberikan meliputi solusi piranti bergerak,
permasalahan umum, three tiered solution, virtual environments, sistem operasi (Android,
iPhone, dll), dan topik terkini yang terkait dengan piranti bergerak.
MTF7301: Sistem Informasi Korporat (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan penerapan strategis Teknologi
Informasi (IT) ke dalam fungsi-fungsi bisnis dalam suatu enterprise. Penerapan Strategis
mengimplikasikan fungsi-fungsi bisnis diintegrasikan dengan fungsi IT termasuk pada
pengembangan strategi dan tujuan bisnis enterprise, dimana kesuksesannya tergantung
pada penerapan strategis ini.
MTF7302: Metodologi Penelitian (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan metodologi penelitian di
Teknik Informatika. Pembahasan meliputi perspektif teknologi masa depan bidang teknik
informatika, berdasarkan gambaran dan proyeksi atas teknologi masa kini; riset dalam teknik
informatika: Ragam persoalan riset, dan cara melakukan riset; Menyusun hipotesis dan
pengujiannya; Uji hipotesis dengan statistika inferensial atas data; Uji hipotesis dengan
analisis formal matematik; Riset melalui simulasi dengan bantuan komputer; Analisis
sensitivitas; Keterbatasan bahan dan alat; Aspek teknis pelaksanaan riset dan pelaporan
hasil riset.
MTF9600: Tesis (6 SKS)
Tesis adalah karya tulis yang mendokumentasikan hasil penelitian yang mencakup tinjauan
analitis, aspek komputasi dan teknologi dari obyek yang diteliti, sesuai dengan tujuan
penelitian. Sekalipun tidak sepenuhnya karya asli, unsur kontribusi ilmiah harus nyata.
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Di dalam Tesis ini terangkum pula kegiatan;
a. Ujian Tesis
Ujian tesis adalah ujian penelitian mahasiswa yang tertulis di dalam dokumen Tesis,
sebagai syarat kelulusan. Ujian bersifat oral di hadapan Tim Penguji yang terdiri
atas Pembimbing Tesis dan dosen lain yang ditunjuk.
b. Publikasi Penelitian
Publikasi berupa ringkasan tesis S2 atau bagian dari tesis/riset S2 dari mahasiswa
yang bersangkutan beserta dosen pembimbingnya. Publikasi penelitian ini harus disubmit ke seminar atau journal yang berskala nasional/internasional sesuai kriteria.
Kriteria minimal adalah dipublikasikan di dalam seminar nasional atau journal terakreditasi B, atau daftar seminar/journal yang diakui oleh Program Pascasarjana
Magister Teknik Informatika UAJY. Publikasi Penelitian ini adalah sebagai syarat
untuk menempuh Ujian Tesis (ada dari sertifikat penyelenggara seminar/conference
atau letter of acceptance journal).
Character Building dan Outward Bound (0 SKS)
Pada training ini, mahasiswa dilatih untuk dapat menanggapi situasi sulit dunia kerja dengan
sikap yang unggul. Selain ketrampilan, faktor terpenting yang mempengaruhi sikap adalah
karakter. Oleh karena itu sangatlah perlu bagi para mahasiswa yang akan menduduki posisi
atau jabatan tertentu memiliki karakter yang unggul sehingga dapat menanggapi berbagai
situasi sulit di dunia kerja dengan baik. Aspek yang digali dalam training ini adalah motivasi,
semangat kerja, disiplin dan sense of ownership. Sebagian training dilaksanakan dalam
bentuk program Outward Bound.
Kuliah Umum (0 SKS)
Kuliah umum wajib diikuti semua mahasiswa Magister Teknik Informatika minimal 4 kali
selama masa studi. Kuliah umum berfungsi menambah wawasan mahasiswa mengenai
keilmuan lintas program studi. Materi kuliah umum bebas dipilih oleh mahasiswa, yang
meliputi materi semua prodi yang ada di Progam Pascasarjana UAJY.
B.

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI INTELLIGENCE INFORMATICS

MTF8305: Intelligence System (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang supaya mahasiswa dapat menerapkan teori-teori kecerdasan
komputasional dan dapat membuat sistem cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun topik
bahasannya adalah pengenalan pola, optimasi, dan penambangan data.
MTF6305: Sistem Berbasis Pengetahuan 3 SKS)
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep kecerdasan
dalam komputer, bagaimana menanamkan pengetahuan sehingga sebuah aplikasi memiliki
kecerdasan dan proses inferensi untuk mengambil kesimpulan dalam kondisi pasti maupun
kondisi yang mengandung ketidakpastian. Selain itu juga diberikan konsep dasar pemrogram
logika menggunakan software terkait.
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MTF8306: Big Data dan Machine Learning (3 SKS)
Mata Kuliah ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa pascasarjana untuk
mengeksplorasi analisa kuantitatif yang dibutuhkan dalam penggunaan big data dalam
berbagai bidang. Dalam konteks analisis big data, mahasiswa akan dikenalkan berbagai
problema, tantangan teknis, konseptual maupun problem etik yang ada. Penggunaan
machine learning akan ditekankan sebagai dasar proses analisis yang dilakukan. Diharapkan
sesudah mahasiswa mengikuti kuliah ini akan terbiasa menggunakan machie learning dalam
menganalisis struktur data yang besar dan kompleks sebagai dasar penyelesaian problema
di dunia nyata.
C.
MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI INNOVATION OF COMPUTATIONAL
SCIENCE
MTF8302: Interaksi Manusia dan Komputer Lanjut (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan aspek teori dan implementasi
yang terkait dengan interaksi manusia dan komputer lanjut. Materi yang diberikan meliputi
bebagai model interaksi manusia dan komputer lanjut seperti virtual dan augmented reality
user interfaces, mobile user interfaces, dan lain-lain serta proses perancangan dan
evaluasinya.
MTF8303: Multimedia Cerdas (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar
multimedia, elemen-elemen pembentuk sistem multimedia, meliputi pengertian dasar dan
strategi design terkait elemen teks, gambar, suara, animasi, dan video serta proses
pembangunan sebuah aplikasi yang menggabungkan unsur kecerdasan komputer dengan
elemen-elemen multimedia.
MTF8307: Pemrosesan Paralel (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tenatang tentang pemrograman parallel berbasis
Graphics Processing Units (GPU). Kuliah ini melingkupi: model dan sintaks pemrograman
parallel GPU, arsitektur GPU, algoritma parallel, high performance computing on GPU,
Library GPU (CUDA, Thrust, Blast, Tensorflow, PyCuda dll). Pemrograman parallel GPU
digunakan untuk mempercepat proses komputasi di bidang –bidang seperti komputasi
numerik, pembelajaran mesin dan pengolahan citra.
D.

MATA KULIAH PILIHAN BEBAS

MTF6304: Komputasi Numerik (3 SKS)
Mata kuliah in merupakan kombinasi dari ilmu komputer dan matematika sehingga mata
kuliah ini menekankan pada pemahaman tentang algoritma metode numerik untuk
penyelesaian masalah di bidang sains, rekayasa, ekonomi dan kedokteran. Kuliah ini meliputi
penyelesaian system persamaan linear dan nonlinear, interpolasi dan data fitting, diferensiasi
dan integral numerik, solusi numerik persamaan differensial biasa dan parsial.
MTF8301: E/M Bisnis (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan teori dan aplikasi e/m bisnis.
Pembahasan meliputi perkembangan terikini dari e/m business, karakteristik produk dan
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pasar elektronik, infrastruktur internet, fenomena harga, proteksi hak cipta, model web
business, sistem pembayaran elektronik, customer support dan keamanan.
MTF8304: Teknologi Informasi dalam Tata Pemerintahan (3 SKS)
Hakekat memerintah (’governing’) sebagai upaya penyelenggaraan kepentingan ber-sama
demi kesejahteraan bersama. Dukungan teknologi informasi untuk para penye-lenggara
pemerintahan. Dibahas pula pengembangan sistem informasi kependudukan, sumberdaya
alam, statistika kegiatan ekonomi dan industri, sebagai basis bagi peru-musan kebijaksanaan
dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Matakuliah ditawarkan sebagai pendamping bagi
matakuliah yang ditawarkan di program magister lain.
MTF8308: Pemodelan dan Simulasi (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan tentang pemahaman pemodelan dan simulasi fenomenana fisis
yang terjadi di alam seperti aliran fluida, perpindahan panas, getaran dan perambatan
gelombang akustik maupun elektromagnetik. Penekanan diutamakan pada pemahaman
algoritma solusi numerik dari model matematika yang mendeskripsikan fenomena fisis
tersebut serta implementasi ke dalam program. Adapun persamaan model matematika dapat
berupa persamaan differensial biasa dan parsial dan metode numerik yang digunakan untuk
diskretisasi adalah metode Beda Hingga (finite-difference method).
MTF8309: Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut (3 SKS)
Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut: Mata Kuliah ini memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai praktik – praktik yang dilakukan dalam rekayasa perangkat lunak
tingkat lanjut. Topik yang dipelajari termasuk pemrograman berorientasi obyek, arsitektur
perangkat lunak, pola desain, keamanan, pemrograman berorientasi aspek, dan topik – topik
tingkat lanjut lainnya yang berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak modern.
MTF8310: Sistem Biomedis (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan sistem yang menerapkan
metode dan teknik kecerdasan buatan dalam biomedis. Matakuliah ini menjadi jembatan
yang menghubungkan antara teknik dan biomedis. Matakuliah ini meliputi bioinstrumentasi,
biomaterial, biomekanik, teknik genetika dan jaringan, dan pencitraan pada citra medis. Studi
kasus.
MTF8311: Pengolahan Citra (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman akan sistem yang menerapkan
metode dan teknik pengolahan citra. Matakuliah ini berisi pengantar pengolahan citra,
operasi piksel, operasi geometrik, kawasan frekuensi, morfologi, operasi biner, segmentasi
citra, restorasi citra, ekstraksi fitur citra, dan aplikasinya.

5.

PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR

VISI PROGRAM STUDI
Visi Program Studi Magister Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menjadi komunitas
Program Studi Magister Arsitektur UAJY berbasis riset dan teknologi digital yang berkualitas
internasional untuk membentuk lulusan yang unggul, memiliki kompetensi pengembangan ilmu
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pengetahuan, teknologi dan seni pada bidang perencanaan-perancangan arsitektur berwawasan
Hamemayu Hayuning Bawana.
MISI PROGRAM STUDI
Misi Program Studi Magister Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan arsitektur yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam wujud karya inovatif dalam bidang perencanaan dan
perancangan arsitektur berbasis riset dan teknologi digital yang berwawasan Hamemayu
Hayuning Bawana.
2. Mengembangkan kemampuan memecahkan permasalahan kehidupan masyarakat melalui
pendekatan inter dan multidisiplin
3. Mengembangkan kemampuan untuk mengelola riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan
ilmu pengetahuan serta mendapat pengakuan nasional dan internasional
4. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki sifat unggul, inklusif, humanis, dalam
melakukan praktek profesi dan keilmuan dalam bidang arsitektur.
TUJUAN PENDIDIKAN
Tujuan Program Studi Magister Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan arsitek yang mampu
mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang perencanaan dan perancangan
arsitektur berbasis riset dan teknologi digital dengan wawasan Hamemayu Hayuning Bawana. Sosok
lulusan yang dihasilkan adalah arsitek yang mampu memecahkan permasalahan kehidupan
masyarakat melalui pendekatan inter dan multidisiplin serta mampu mengelola riset yang bermanfaat
bagi mayarakat dan ilmu pengetahuan serta memperoleh pengakuan nasional dan internasional.
Lulusan Program Studi Magister Arsitektur memiliki daya saing tinggi di dalam negeri maupun di luar
negeri.
KURIKULUM
Kurikulum Program Studi Magister Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri dari 36 SKS.
Mahasiswa harus menempuh mata kuliah wajib yang terdiri dari 27 SKS (termasuk tesis sebesar 6
SKS) dan mata kuliah pilihan peminatan terdiri dari 9 SKS. Mahasiswa juga wajib mengikuti program
character building, workshop (bisa memilih workshop Arsitektur Digital ataupun International Joint
Workshop) dan beberapa kuliah umum.
1.

MATA KULIAH WAJIB (27 SKS)
NO
MATA KULIAH
1. Metodologi Riset Arsitektural
2. PP Lingkungan Berkelanjutan
3. Arsitektur Digital
4. Sejarah, Teori & Falsafah Arsitektur Digital
5. Studio Arsitektur Digital
6. Kewirausahaan Arsitektur
7. Sistem Bangunan
8. Tesis
JUMLAH TOTAL SKS
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3
3
3
3
3
3
3
6
27
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2.

MATA KULIAH PILIHAN (MEMILIH 9 SKS dari 18 SKS)
NO
MATA KULIAH
1. Arsitektur Bersahabat
2. Psikologi Arsitektur
3. Budaya dan Arsitektur
4. Morfologi Kota
5. Seni dan Identitas Kota
6. Kecerdasan Buatan Arsitektural
7. Jelajah Minat
JUMLAH

1
KEWIRAUSAHAAN
ARSITEKTUR
PP LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN
ARSITEKTUR DIGITAL
SEJARAH, TEORI & FILSAFAT
ARSITEKTUR
SISTEM BANGUNAN
15
3.

SEMESTER
2
STUDIO ARSITEKTUR DIGITAL

SKS
3
3
3
3
3
3
18

3
TESIS MAGISTER

METODOLOGI RISET
ARSITEKTURAL
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan
12

9

DESKRIPSI MATA KULIAH
METODE RISET ARSITEKTUR (3 SKS)
Matakuliah ini akan menjelaskan metodologi riset arsitektural yang berwawasan HHB,
menemukan permasalahan riset (baik di perkotaan maupun perdesaan), mengenalkan riset
yang diakui (baik Nasional maupun Internasional) dan menyusun rancangan proposal riset.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1.
Mengenalkan ragam riset berwawasan HHB.
2.
Menemukan permasalahan riset baik di perkotaan maupun di perdesaan.
3.
Mengenal riset yang diakui Nasional & Internasional.
4.
Menyusun rancangan proposal riset
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN (3 SKS)
Matakuliah ini adalah mata kuliah studio perencanaan dan perancangan bangunan maupun
kawasan menggunakan prinsip-prinsip perencanaan dan perancangan bangunan dan
lingkungan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan sistem kehidupan bumi. Setelah
mengambil mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan karya arsitektural
unik, nyaman, dan mendukung keberkelanjutan bumi dengan metode perancangan sistem
bangunan digital. Produk Matakuliah ini diarahkan menjadi produk pengabdian.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
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1)
2)
3)
4)
5)

Mengetahui konsep HHB dalam PP Bangunan dan Lingkungan berkelanjutan.
Merumuskan masalah terkait dengan HHB berdasar permasalahan yang ada dalam
kehidupan masyarakat.
Memasukkan pertimbangan manusia dan budaya, serta kearifan lokal dalam
perencanaan peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan berdasar prinsip pp
bangunan dan lingkungan berkelanjutan.
Menerapkan prinsip-prinsip arsitektur ramah lingkungan dalam perencanaan dan
perancangan.
Memproduksi rancangan karya arsitektur bertema HHB.

ARSITEKTUR DIGITAL (3 SKS)
Matakuliah ini mengembangkan pemahaman tentang teknologi digital: (pemodelan komputer,
programming, simulation, imaging, dsb) untuk menghasilkan karya arsitektur dan lingkungan
binaan (rancang kota?).
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1)
Mengikuti perkembangan teknologi digital terkini.
2)
Menerapkan teknologi digital dalam produksi karya arsitektur.
3)
Menghasilkan produk riset berbasis problema masyarakat dengan teknologi digital.
SEJARAH, TEORI & FILSAFAT ARSITEKTUR (3 SKS)
Matakuliah ini mengembangkan kemampuan menggunakan pendekatan sejarah dan filsafat
untuk menemukan solusi problematika kehidupan masyarakat, mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pelestarian kebudayaan dan alam, menginternalisasikan
wawasan HHB dalam arsitektur, serta membangun etika ekologi dan etika profesi dalam
memproduksi karya arsitektur.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Mampu menggunakan pendekatan sejarah dan filsafat untuk merumuskan
permasalahan kehidupan masyarakat.
2) Mampu menggunakan pendekatan sejarah dalam mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan terkait arsitektur.
3) Mampu menggunakan pendekatan sejarah dan filsafat dalam menjelaskan
perkembangan teknologi.
4) Mampu menggunakan pendekatan sejarah dan filsafat untuk pelestarian kebudayaan.
5) Mampu menggunakan pendekatan filsafat dan teori untuk pelestarian alam.
6) Mampu menjelaskan latarbelakang, prospek, konsep dan penerapan arsitektur
berwawasan HHB.
7) Mampu menggunakan pendekatan sejarah dan filsafat untuk membangun etika ekologi
dan etika profesi.
8) Menghasilkan tulisan ilmiah bertema sejarah, filsafat atau teori arsitektur dan layak
terbit pada jurnal ilmiah.
STUDIO ARSITEKTUR DIGITAL (3 SKS)
Mengeksplorasi aplikasi teknologi digital untuk menghasilkan rancangan arsitektur yang
berwawasan HHB, mengembangkan bentuk-bentuk baru pada ekpresi rancangan arsitektur,
serta memberikan kontribusi pada peningkatan keberlanjutan lingkungan binaan melalui
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karya arsitektur yang dihasilkan. Membangun kemampuan kritis mahasiswa dalam merespon
tugas rancangan yang diberikan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses
perancangan yang berbasis riset.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Merancang karya arsitektur berwawasan HHB berbasis teknologi digital.
2) Merancang karya arsitektur yang kreatif dan teruji berbasis teknologi digital.
3) Menghasilkan produk riset berdasar problema masyarakat dengan pendekatan.
multidisiplin untuk merancang karya arsitektur berbasis teknologi digital.
4) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan posisi arsitektur digital.
5) Mengikuti perkembangan teknologi digital terkini.
6) Menghasilkan karya desain berbasis digital yang menghormati manusia dan budaya.
KEWIRAUSAHAAN ARSITEKTUR (3 SKS)
Matakuliah Kewirausahaan Arsitektur merupakan matakuliah yang bertujuan untuk
mengembangkan cara berpikir dan bersikap kreatif dan inovatif serta membangkitkan
semangat kewirausahaan menyongsong revolusi industri 4.0.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1)
Merancang, mengemas dan memasarkan karya arsitektur inovatif.
2)
Merancang, mengemas dan memasarkan karya arsitektur berwawasan HHB.
3)
Menjunjung tinggi etika sosial, ekologi dan profesi.
4)
Mampu mengantisipasi Revolusi Industri 4.0.
5)
Menyusun pembiayaan, manajemen proyek dan pengaturan biaya (cost control).
TESIS MAGISTER ARSITEKTUR (3 SKS)
Matakuliah ini adalah matakuliah yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, menafsirkan (C5) falsafah Hamemayu
Hayuning Bawana, dan memberikan argumentasi tesis, dan mampu menyusun (C6)
pendapat dan mempresentasikan dan mempublikasikan tesis dalam bentuk artikel
ilmiah/jurnal nasional terakreditasi atau internasional.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Mahasiswa mampu menelusuri (C1) masalah tesis yang hendak diteliti dan
mengemukakan (C2) sebagai suatu “Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah tesis”
dalam kajian yang ditetapkan/dipilih bersama dosen pembimbing.
2) Mahasiswa mampu mengaitkan (C3) hubungan antara masalah sebagai focus tesis dan
budaya/falsafah Yogyakarta (HHB), mampu membangun (C3) pemahaman mengenai
hubungan antara focus tesis dan budaya/falsafah Yogyakarta, dan mampu
mempersoalkan (C3) konsep mengenai focus tesis dan budaya falsafah Yogyakarta
3) Mahasiswa mampu menguraikan (C2), mampu mendiskusikan (C2) budaya/falsafah
masyarakat Yogyakarta Hamemayu Hayuning Bawono, dan mampu membangun (C3)
opini dengan menggunakan kasus tesis melalui penelitian ilmiah
4) Mahasiswa mampu menganalisis (C4) focus tesis dan dikaitkan dengan perspektif
budaya HHB, dan mampu menyimpulkan (C5) dalam perspektif budaya dengan
menggunakan contoh kasus tesis yang dipilih, melalui penelitian ilmiah
5) Mahasiswa mampu membagankan (C4), memerinci (C5) analisis masalah tesis melalui
penelitian ilmiah
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6) Mahasiswa mampu mengkorelasikan (C4) masalah/focus tesisnya dengan HHB, dan
menyimpulkan (C5) pemikiran mengenai focus tesis dengan factor-faktor penentunya
melalui penelitian ilmiah
7) Mahasiswa mampu menafsirkan (C5) falsafah Hamemayu Hayuning Bawono, dan
memberikan argumentasi dalam analisis focus tesis. Selain itu, mahasiswa mampu
menyusun (C6) pendapat dan mempresentasikan hasil penelitian ilmiah.
8) Mahasiswa mampu menyusun (C6) karya ilmiah/ publikasi ilmiah.
SISTEM BANGUNAN (3 SKS)
Matakuliah ini adalah matakuliah yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran kritis,
logis, dengan menekankan ketajaman analisis berbasis arsitektur digital terkait
permasalahan kenyamanan dalam ruang dan kawasan, sehingga mahasiswa mampu
menghasilkan modeling karya arsitektur inovatif berbasis digital dalam aspek fisika
bangunan.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1)
Menemukan permasalahan kenyamanan dalam ruang atau kawasan.
2)
Menghasilkan modeling karya arsitektur inovatif berbasis digital.
3)
Menghasilkan karya arsitektur inovatif dalam aspek fisika bangunan.
ARSITEKTUR BERSAHABAT (3 SKS)
Mata kuliah ini mengembangkan pemahaman tentang konsep sosial, arsitektur dan wawasan
HHB untuk memecahkan masalah arsitektur dari aspek sosial melalui pendekatan
multidisipliner.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Menghasilkan riset tentang arsitektur yang ramah terhadap pengguna dan berwawasan
HHB.
2) Menghasilkan produk riset tentang arsitektur yang ramah pengguna berbasis problema
masyarakat dengan pendekatan multidisipliner.
3) Merumuskan latar belakang, prospek dan konsep HHB dalam solusi rancangan arsitektur
yang bersahabat dengan pengguna.
PSIKOLOGI ARSITEKTUR (3 SKS)
Mata kuliah ini membangun kompetensi penggunaan psikologi arsitektur dalam khasanah
rekayasa arsitektur, menguasai kemampuan membedah problema ruang kehidupan dalam
masyarakat dan mampu merumuskan serta mempresentasikan solusi bagi masalah ruang
kehidupan manusia pada berbagai skala, jenis dan karakter; berujung adanya hasil kerja
ilmiah berupa karya tulis ilmiah layak terbit di jurnal ilmiah.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Mampu merumuskan problema dan solusi ruang-ruang arsitektural dengan pendekatan
berbasis psikologi arsitektur
2) Menghasilkan laporan observasi dalam riset aksi pada kasus ruang-ruang arsitetural
dengan pendekatan psikologi arsitektur
3) Mengusulkan desain skematis berbasis observasi psikologi arsitektur secara mendalam
dan menyeluruh.
4) Menghasilkan tulisan ilmiah bertema psikologi arsitektur dan layak terbit pada jurnal
ilmiah.
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BUDAYA & ARSITEKTUR (3 SKS)
Mata kuliah ini mengembangkan pemahaman tentang konsep budaya, arsitektur dan
wawasan HHB untuk memecahkan masalah arsitektur terkait dengan budaya melalui
pendekatan multidisipliner.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Menghasilkan riset tentang budaya dan arsitektur berwawasan HHB.
2) Menghasilkan produk riset tentang arsitektur terkait budaya berbasis problema masyarakt
dengan pendekatan multidisipliner.
3) Merumuskan latar belakang, prospek dan konsep HHB dalam solusi rancangan arsitektur
dalam konteks budaya.
MORFOLOGI KOTA (3 SKS)
Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami dan mengenali morfologi kota dalam
arsitektur berwawasan Hamemayu Hayuning Bawono.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Menghasilkan riset tentang budaya dan arsitektur berwawasan HHB.
2) Menghasilkan produk riset tentang arsitektur terkait budaya berbasis problema masyarakt
dengan pendekatan multidisipliner.
3) Merumuskan latar belakang, prospek dan konsep HHB dalam solusi rancangan arsitektur
dalam konteks budaya.
SENI & IDENTITAS KOTA (3 SKS)
Mata kuliah ini mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam mengkaji produk budaya
perkotaan (urban culture), seni dan identitas kota berwawasan Hamemayu Hayuning
Bawana melalui teori dan prinsip, pendekatan interdisipliner, berbasis permasalahan lokal,
mengangkat kearifan lokal dan berlandasan pembangunan berkelanjutan untuk
menghasilkan usulan rancangan karya seni arsitektur perkotaan yang berjatidiri.
Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Mampu mendeskripsikan konsep urban culture dan terapan wawasan HHB dalam karya
seni dan identitas kota.
2) Mampu mengidentifikasi elemen-elemen perkotaan dan identitas kota terkait wawasan
HHB.
3) Mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan perkotaan terkait seni dan
identitas kota .
4) Mampu mengkaji pendekatan multidisipliner dalam memecahkan permasalahan
rancangan seni dan identitas kota.
5) Mampu menghasilkan usulan karya desain arsitektur seni perkotaan berwawasan HHB
yang mengangkat kearifan lokal.
6) Mampu menghasilkan usulan karya desain arsitektur seni perkotaan yang berorientasi
keberlanjutan lingkungan alam.
KECERDASAN BUATAN ARSITEKTURAL (3 SKS)
Mata kuliah ini disiapkan untuk mendiskusikan kompetensi Architectural Artificial Intelligence
mahasiswa, melatih mahasiswa untuk melakukan riset dasar untuk mengembangkan konsep
Architectural Artificial Intelligence, melatih mahasiswa memanfaatkan program komputer
untuk merancang arsitektur berwawasan HHB dengan AI.
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Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain:
1) Menghasilkan karya teknologi dan seni berwawasan HHB dengan animasi arsitektur,
interaksi komputer dengan manusia.
2) Menghasilkan karya arsitektur inovatif dengan simulasi arsitektur, logika algoritma.
3) Menghasilkan karya arsitektur inovatif dengan simulasi arsitektur.
JELAJAH MINAT (3 SKS)
Mata Kuliah ini disiapkan untuk mengakomodasi perkembangan global. Mata kuliah
mengakomodasi peminatan mahasiswa di bidang arsitektur ataupun non arsitektur baik yang
diselenggarakan di internal program Magister Arsitektur UAJY, antar Program Studi Magister
di lingkungan Program Pascasarjana, maupun dari Universitas lain baik dalam maupun luar
negeri yang telah memiliki program transfer kredit dengan program studi Magister Arsitektur.

6.

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

VISI PROGRAM STUDI
Visi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah mewujudkan
lembaga pendidikan untuk pengembangan ilmu dan melahirkan lulusan yang profesional di bidang
komunikasi dan memiliki karakter yang berorientasi pada peningkatan martabat manusia dan
kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan: martabat manusia artinya manusia yang unggul, inklusif, dan humanis dengan capaian
visi pada tahun 2020.
MISI PROGRAM STUDI
Misi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:
1. Mengembangkan kajian komunikasi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan praktik komunikasi yang berbasis pada teori dan berorientasi
mewujudkan manusia yang sadar media dan masyarakat yang arif berhadapan dengan
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
TUJUAN PENDIDIKAN
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta diselenggarakan dengan
tujuan sebagai berikut:
1. Menghasilkan para profesional di bidang manajemen ilmu komunikasi dan media, yang
memiliki kemampuan mengelola praktik-praktik komunikasi di berbagai lembaga dengan tetap
berdasarkan pada ilmu pengetahuan.
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan teori-teori komunikasi dan
media (scientific/basic research) dan pengetahuan yang dapat meningkatkan keahlian praktis
pada bidang profesi komunikasi (practical/applied research), terutama terkait dengan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK), dan media, serta kemanfaatannya bagi manusia dan
masyarakat.
3. Mewujudkan kerjasama berskala regional, nasional, dan internasional dengan lembaga
pendidikan dan non pendidikan untuk menunjang tercapainya tujuan menghasilkan para
profesional dan tujuan menghasilkan penelitian.
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KURIKULUM
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi (MIK) Universitas Atma Jaya Yogyakarta wajib
menempuh 11 mata kuliah dengan total 36 SKS, termasuk Tesis. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh
mahasiswa MIK agar dapat memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan yang telah dirumuskan
oleh prodi. Berikut adalah daftar mata kuliah tersebut:
1.

2.

MATA KULIAH WAJIB SEMUA KONSENTRASI (21 SKS)
NO
Mata Kuliah
1. Perspektif dan Teori Komunikasi
2. Ekonomi Politik Komunikasi
Kebijakan dan Strategi Teknologi Informasi dan
3.
Komunikasi (TIK)
4. Metode Penelitian Komunikasi
5. Penulisan Ilmiah & Seminar
6. Tesis
Jumlah
MATA KULIAH KONSENTRASI KOMUNIKASI PUBLIK (9 SKS)
NO
Mata Kuliah
1. Komunikasi Berkelanjutan
2. Manajemen Komunikasi Publik
3. Proyek Komunikasi Publik
Jumlah

SKS
3
3
3
3
3
6
21

SKS
3
3
3
9

3.

MATA KULIAH KONSENTRASI MANAJEMEN MEDIA DIGITAL (9 SKS)
NO
Mata Kuliah
SKS
1. Manajemen Media
3
2. Ekonomi Media
3
3. Proyek Jurnalisme Multimedia
3
Jumlah
9

4.

MATA KULIAH PILIHAN
Mahasiswa mengambil minimal 6 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil dari konsentrasi di prodi
MIK maupun konsentrasi/program studi non-MIK.
NO
Mata Kuliah
1. Komunikasi Pemasaran Terpadu
2. Kebijakan Sosial dan Globalisasi
3. Mata kuliah lain dari konsentrasi/program studi non-MIK
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5.

URUTAN PENGAMBILAN MATA KULIAH
i.

Konsentrasi Manajemen Komunikasi Publik

Semester I
Semester II
Semester III
Mata Kuliah
Mata Kuliah
Mata Kuliah
SKS
SKS
Perspektif dan Teori
Komunikasi Pemasaran
3
3 Tesis
Komunikasi
Terpadu
Ekonomi
Politik
Manajemen Komunikasi
3
3
Komunikasi
Publik
Kebijakan Sosial dan
Proyek
Komunikasi
3
3
Globalisasi
Publik
Kebijakan dan Strategi
Komunikasi
Teknologi Informasi dan 3
3
Berkelanjutan
Komunikasi (TIK)
Metode
Komunikasi

Penelitian

JUMLAH

3

Penulisan Ilmiah dan
Seminar

3

15

JUMLAH

15

ii.
Semester I

Semester II

dan

Kebijakan dan Strategi
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)
Metode
Penelitian
Komunikasi
JUMLAH

6.

6

6

Konsentrasi Manajemen Media Digital

SKS
Mata Kuliah
Semester II
Perspektif dan Teori
Komunikasi
3
Pemasaran Terpadu
Komunikasi
Ekonomi
Politik
3 Manajemen Media
Komunikasi
Kebijakan Sosial
Globalisasi

JUMLAH

SKS

Semester III

SKS
3

Semester III
Tesis

SKS
6

3

3

Ekonomi Media

3

3

Proyek Jurnalisme
Multimedia

3

3

Penulisan Ilmiah dan
Seminar

3

15

JUMLAH

15

JUMLAH

6

KONSENTRASI STUDI
Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta memiliki dua konsentrasi studi,
yaitu:
1) Manajemen Komunikasi Publik
Lulusan pada konsentrasi studi ini diharapkan memiliki kompetensi manajerial,
merujuk pada kemampuan mengelola (manajerial) dan mengambil keputusan secara
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tepat terkait kebijakan publik. Lulusan diharapkan mampu mengelola informasi publik,
mendesain kebijakan sosial, dan mendesain proyek komunikasi publik dalam konteks
lokal, nasional, dan global.
Mata kuliah yang diharapkan mampu mencapai profil lulusan tersebut kemudian
dirumuskan untuk diambil oleh mahasiswa mulai pada semester dua, yaitu:
Manajemen Komunikasi Publik, Komunikasi Berkelanjutan dan Proyek Komunikasi
Publik. Tema riset yang diangkat oleh mahasiswa dalam tesisnya juga wajib
memenuhi unsur komunikasi publik tersebut.
2)

Manajemen Media Digital
Lulusan pada konsentrasi studi ini diharapkan memiliki kompetensi manajer tingkat
menengah dengan kemampuan komersial, strategis dan kepemimpinan yang kuat.
Kondisi industri media yang terus berubah karena perkembangan teknologi,
membutuhkan kemampuan adaptasi yang tepat. Oleh karena itu, di dalam proses
perkuliahan, selain mempelajari teori yang memberi dasar berpikir logis dan kritis,
para mahasiswa juga mendapat kesempatan terlibat dalam berbagai proyek praktis
yang sekaligus menjadi bagian dari proses belajar langsung dari kasus yang tersedia.
Melalui pemahaman metode penelitian terkini, mahasiswa mempelajari trend perilaku
khalayak serta karakteristik media di era digital.
Mahasiswa juga mempelajari perkembangan terkini dari digitalisasi media, pengaruh
perekonomian global serta sistem politik nasional dan global. Selain itu, para
mahasiswa disiapkan untuk memiliki pengetahuan dalam strategi, perencanaan dan
realisasi konsep serta kepemimpinan.
Kedua konsentrasi studi tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan dinamika
yang terjadi di ranah praktis komunikasi yang tercermin dalam proses tracer study
yang dilakukan oleh tim. Hal ini juga berdasarkan tujuan dari alumni program strata
satu ilmu komunikasi yang sebagian besar terserap ke dalam industri, media massa
dan lembaga swadaya masyarakat.
Mahasiswa prodi Magister Ilmu Komunikasi UAJY wajib memilih satu dari dua
konsentrasi tersebut pada semester tiga. Mata kuliah khusus peminatan pada
semester dua masing-masing sebanyak empat mata kuliah, termasuk pilihan. Mata
kuliah ini memfokuskan bahasan pada manajemen terkait bidang konsentrasi studi
dan proyek berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

7.

DESKRIPSI MATA KULIAH
MIK 0113 Perspektif dan Teori Komunikasi (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman perspektif, perkembangan aliran-aliran dan tradisi
dari teori-teori komunikasi serta implikasi metodologis. Fokus mata kuliah ini mencakup
kategori teori-teori menurut aliran, tradisi dan konteks komunikasi, termasuk objektivis,
interpretif, kritis dan budaya. Perspektif mencakup studi mengenai mazhab besar Frankfurt
dan Chicago. Pemahaman teori ini diarahakan untuk memberi bekal kemampuan
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menganalisis fenomena dan masalah komunikasi, khususnya komunikasi pada konteks
organisasi.
MIK 0213 Ekonomi Politik Komunikasi (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman pada pendekatan ekonomi politik komunikasi dalam
menganalisis produksi, distribusi maupun konsumsi isi media dalam rupa teks serta
audiovisual, baik dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan (offline), begitu pula kerja
dan jaringan telekomunikasi di balik media daring. Mengindentifikasi bentuk-bentuk ekonomi
yang beragam dari media dan menghubungkannya dengan berbagai kecenderungan dalam
organisasi dari industri media tertentu, menaruh perhatian pada ekonomi politik media yang
dipengaruhi oleh persebaran teknologi digital.
MIK 0313 Kebijakan Sosial dan Globalisasi (3 SKS)
Mata kuliah bertujuan memberikan pemahaman dan kemampuan analisa terhadap berbagai
macam penafsiran ide globalisasi pada tingkat wacana sosial, politik dan ekonomi terkait
dengan kebijakan sosial. Wilayah konsentrasi ini tidak hanya memberikan bekal kemampuan
teorisasi dan analisa terhadap kebijakan sosial dalam dimensi global dan internasional, tetapi
juga kebijakan sosial dalam dimensi lokal dan regional, serta hubungan timbal balik antara
keduanya. Dengan demikian wilayah konsentrasi ini juga terkait erat dengan topik-topik
tertentu, seperti kemiskinan dan pengucilan sosial, kesehatan, integrasi ekonomi dan
kesejahteraan sosial. Fokus mata kuliah ini mencakup studi mengenai perkembangan dan
implikasi globalisasi, mediasi struktur kelembagaan dalam negara, strategi dan posisi negara
dalam tatanan global, dan kebijakan sosial.
MIK 0413 Kebijakan dan Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan kemampuan merancang kebijakan dan strategi
pemanfaatan TIK. Fokus mata kuliah ada pada prosedur hukum dan regulasi dalam
pemanfaatan TIK untuk pengembangan sosial kemasyarakatan, bisnis, termasuk media
sosial di tingkat lokal, regional maupun internasional.
MIK 0523 Metode Penelitian Komunikasi (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan kemampuan aplikatif mengenai metodologi
yang mencakup jenis penelitian yang mencakup kuantitatif dan kualitatif dan metode-metode
penelitian yang masuk dalam ranah jenis penelitian tersebut, yang dapat diterapkan dalam
penelitian-penelitian terapan bidang-bidang profesi komunikasi seperti jurnalisme,
kehumasan, periklanan dan komunikasi pemasaran. Juga termasuk dalam hal ini adalah
penelitian dalam beragam konteks komunikasi.
MIK 0623 Komunikasi Pemasaran Terpadu (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dasar
komunikasi pemasaran terpadu melalui langkah analisis situasi bisnis, baik internal maupun
eksternal, dan mencakup kekuatan; kelemahan; peluang; dan tantangan, diikuti penyusunan
cara-cara yang tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam bentuk
diversifikasi bisnis, pengembangan pasar, dan pengembangan produk.
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MIK 0823 Manajemen Media (3 SKS)
Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, konsep dan aplikasi manajemen
media. Di dalamnya termasuk bagaimana melakukan fungsi manajerial untuk operasional
sebuah organisasi media. Pembahasan meliputi perkembangan media: media konvensional
(radio TV, media cetak) dan media online, serta integrasinya. Materi ajar yang disampaikan
meliputi dasar-dasar manajemen media, etika bisnis, tangung jawab sosial perusahaan
media, manajemen news room dan program non news, riset media pemasaran media,
kompetisi dan konsep – perencanaan media Metode pembelajaran yang diterapkan adalah
Project Based Learning, mahasiswa membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang
terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota. Setiap kelompok wajib memilih salah tema
yang ditetapkan oleh dosen pengampu, dalam membuat perencanaan stratejik program
media CSR. Presentasi kelompok dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
bahan presentasi yang akan dipaparkan merupakan hasil seleksi terbaik dari tugas individu
di masing-masing kelompok. Dengan demikian setiap kelompok wajib berdiskusi untuk
memilih ide anggotanya yang terbaik untuk dijadikan ide kelompok, selanjutnya ide yang
terpilih tersebut dimodifikasi oleh tim untuk menjadi ide kelompok. Sebelum presentasi di
hadapan dosen pengampu, setiap kelompok menyerahkan dokumen yang akan dinilai terdiri
dari bahan presentasi kelompok, tugas individu dan dokumen hasil diskusi kelompok.
MIK 0923 Manajemen Komunikasi Publik (3 SKS)
Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana
teknologi informasi dan komunikasi yang baru memengaruhi kualitas dan dampak
komunikasi publik, khususnya dalam konteks Indonesia maupun Asia. Mahasiswa
diharapkan mempelajari isu-isu tersebut dalam konteks sejarah, menganalisis secara kritis
komunikasi publik dan mempertimbangkan implikasi internasional atas komunikasi publik.
MIK 1233 Ekonomi Media (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pendekatan ekonomi
untuk menjelaskan keberadaan dan aktivitas industri media massa maupun media sosial
seperti praktek media terkait dengan aspek pasar, pelaku, dan struktur, serta
pengembangannya. Mahasiswa diajak
melakukan studi atau pengamatan atas
lembaga/industri media.
MIK 1333 Proyek Jurnalisme Multimedia (3 SKS)
Fokus mata kuliah pada pembahasan mengenai profesi media baru, kredibilitas web (web
credibility), sumber-sumber reportase online (online reporting sources), hukum siber (cyber
law) termasuk hak cipta dan pencemaran nama baik (copy right), blogging dan podcasting,
desain multimedia dasar. Mahasiswa diajak melakukan praktik membuat produk termasuk
liputan berupa news maupun nen news versi digital untuk ditayangkan ke media publik.
Mahasiswa mampu melakukan kritik dan analisis atas produk media digital.
MIK 1433 Komunikasi Berkelanjutan (3SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat melakukan
komunikasi publik secara efektif dalam rangka perubahan sosial yang peduli terhadap isu-isu
lingkungan sebagai implikasi dari produksi kapitalis, pertumbuhan ekonomi, dan gaya hidup
modern.
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MIK 1533 Proyek Komunikasi Publik (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang usaha untuk
menghasilkan sebuah produk multimedia guna menyebarkan informasi kepada khalayak.
MIK 1633 Penulisan Ilmiah & Seminar (3 SKS)
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang
Academic Writing. Pokok bahasan mencakup tentang jenis-jenis tulisan ilmiah beserta
tujuannya, teknik menulis ilmiah, strategi menulis abstrak, proposal dan laporan penelitian,
dan menulis artikel untuk publikasi jurnal dan buku.
MIK 1746 Tesis (6 SKS)
Tesis adalah tugas akhir yang harus dibuat oleh setiap mahasiswa magister ilmu komunikasi
untuk melengkapi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar magister. Tesis harus
ditulis secara mandiri oleh seorang penulis di bawah bimbingan dari pembimbing tesis yang
telah ditentukan berdasarkan Buku Pedoman (lihat diskripsi lengkap di atas).

7.

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INDUSTRI

VISI PROGRAM STUDI
Visi Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menjadi
program pendidikan Magister Teknik Industri yang berjiwa inklusif dan humanis, unggul dalam lingkup
nasional dan berkiprah dalam kancah internasional untuk memperkuat industri nasional, berfokus
pada desain, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi dengan dukungan business analytics.
Keunggulan lulusan Program Studi Magister Teknik Industri UAJY adalah kemampuan Business
Analytics.
MISI PROGRAM STUDI
Misi Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan Magister Teknik Industri yang menghasilkan lulusan yang unggul:
kemampuan business analytics, kemampuan manajerial, berpikir kreatif dalam pengambilan
keputusan, memiliki inovasi, wawasan internasional yang berdampak pada kontribusi keilmuan
Teknik Industri untuk menyelesaikan permasalahan di industri nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan Teknik Industri
dengan reputasi internasional dan penelitian yang berfokus pada penyelesaian masalah di
industri.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan industri yang bersinergi dengan kegiatan
pendidikan dan penelitian.
4. Menjalin kerjasama dengan institusi nasional dan internasional secara terarah dan
berkesinambungan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
TUJUAN PENDIDIKAN
Tujuan Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:
1. Menghasilkan Magister Teknik Industri yang unggul: memiliki kemampuan business analytic,
manajerial, berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan, memiliki inovasi, wawasan internasional
yang berdampak pada kontribusi keilmuan teknik industri, untuk menyelesaikan permasalahan di
industri nasional dan internasional.
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2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan Teknik Industri dengan
reputasi internasional dan penelitian yang berfokus pada penyelesaian masalah di industri.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dan industri yang bersinergi dengan kegiatan
pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan dan meningkatkan kerjasama dengan institusi nasional dan internasional secara
terarah dan berkesinambungan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian
PROFIL LULUSAN MAGISTER TEKNIK INDUSTRI
Profil lulusan Magister Teknik Industri adalah berjiwa inklusif dan humanis, unggul dalam
pengembangan keilmuan Teknik Industri dan penerapannya, mempunyai kemampuan manajerial,
business analytics, mampu berpikir kreatif dan inovatif, dan mempunyai wawasan internasional yang
berkontribusi pada keilmuan Teknik Industri untuk menyelesaikan permasalahan di industri nasional
dan internasional.
KURIKULUM
Kurikulum Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri dari 36
SKS. Mahasiswa harus menempuh mata kuliah wajib terdiri dari 24 SKS, mata kuliah pilihan 6 SKS
dan Thesis sebesar 6 SKS.
1.

MATA KULIAH WAJIB DAN TESIS (30 SKS)
NO. KODE
MATAKULIAH
1. MTI0010 Matrikulasi
2. MTI0113 Statistik dan Analisis Multivariat
(Statistics and Multivariate Analysis)
3. MTI0213 Pemodelan Sistem dan Penelitian Operational
(System Modeling and Operations Research)
4. MTI0313 Data Mining dan Business Intelligence
(Data Mining and Business Intelligence)
5. MTI0413 Rekayasa Rantai Pasok
(Suppply Chain Engineering)
6. MTI0523 Rekayasa Nilai
(Value Engineering)
7. MTI0623 Pengukuran dan Manajemen Kinerja
(Performance Measurement and Management)
8. MTI0723 Manajemen Proyek
(Project Management)
9. MTI0823 Metodologi Penelitian
(Research Methodology)
10. MTI0936 Tesis
11.
Character Building dan Outward Bound
12.
Kuliah Umum
JUMLAH
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2.

3.

MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI
NO. KODE
MATAKULIAH
Business Analytics
1. MTI1033 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)
2. MTI1133 Metaheuristik (Metaheuristics)
3. MTI1233 Simulasi Sistem Industri
(Industrial System Simulation)
4. MTI1333 Rekayasa dan Manajemen Kualitas
(Quality Engineering and Management)
5. MTI1433 Aspek Manusia dalam Manajemen Resiko
(Human Aspects in Risks Management)
6. MTI1533 Human Resource Analytics
(Human Resource Analytics)

SKS

SEM

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

DESKRIPSI MATA KULIAH
A.
MATA KULIAH WAJIB DAN TESIS
MTI0010: Matrikulasi (0 SKS)
Mata kuliah ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru Magister Teknik Industri yang bukan
berlatar belakang ilmu S-1 Teknik Industri, Logistik, Manajemen Rekayasa Industri, dan
Teknologi Industri Pertanian. Tujuan matrikulasi untuk memberikan konsep dasar sistem
Teknik Industri bagi mahasiswa/i yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan tersebut
serta membangun tingkat kohesivitas antar mahasiswa.
MTI0113 Statistik dan Analisis Multivariat (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
menggunakan konsep statistik dan analisis multivariate dalam melakukan analisis sistem
industri berdasarkan set data yang tersedia. Berdasarkan set data yang tersedia mahasiswa
dapat membangun model dan menetapkan prosedur analisis yang tepat berdasarkan
pendekatan analisis multivariate.
MTI0213 Pemodelan Sistem dan Penelitian Operational (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
memformulasikan model matematis yang tepat dari permasalahan pada sistem terintegrasi,
baik yang berupa model pemrograman linier, pemrograman integer, pemrograman non-linier,
maupun model probabilistic. Mahasiswa mampu menyelesaikan model yang disusun dengan
metode yang benar.
MTI0313 Data Mining dan Business Intelligence (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
mengidentifikasi adanya masalah yang ditemukan dari sekumpulan data berukuran besar
dan kompleks (big data) dan mengkonstruksinya ke dalam definisi masalah yang terstruktur.
Mahasiswa mampu menjalankan langkah-langkah penyelesaian masalah big data dengan
teknik-teknik business analytics. Mahasiswa mampu membangun sikap pengambilan
keputusan berbasis analytics yang terstruktur dan logis untuk masalah yang kompleks.
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MTI0413 Rekayasa Rantai Pasok (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
menjelaskan dan menggunakan konsep metode dan tools untuk melakukan analisis dan
pemodelan rantai pasok. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep serta trampil dalam
memakai model dan prosedur evalusi skenario perilaku pada suatu rantai pasok.
MTI0523 Rekayasa Nilai (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
merancang konsep proposal project based cost selection dengan konsep dan strategi
rekayasa nilai. Mahasiswa mampu merancang dan melakukan evaluasi project untuk
menyelesaikan persoalan pengembangan produk/jasa berdasarkan trend yang terjadi saat
ini.
MTI0623 Pengukuran dan Manajemen Kinerja (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
menggunakan konsep metode dan tools untuk melakukan analisis pengukuran kinerja pada
perusahaan manufaktur dan jasa berdasarkan pola dan trend yang terjadi saat ini. Model
yang digunakan dapat berupa model SCOR dan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja
perusahaan.
MTI0723 Manajemen Proyek (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
menyusun dan membuat kajian yang benar dan akurat akan rencana strategis, model bisnis,
dinamika, masalah, dan potensi yang ada. Mahasiswa mampu merencanakan pelaksanaan
dan evaluasi kegiatan pada suatu proyek tertentu dengan mempertimbangkan potensi risiko
yang terjadi.
MTI0823 Metodologi Penelitian (3 SKS)
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
memberikan pemahaman akan metodologi penelitian di sistem industri berdasarkan
perkembangan dan trend perubahan perilaku pasar saat ini dan teknologi yang berubah.
Mahasiswa mampu merancang tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan
suatu permasalahan dengan pendekatan yang sesuai dan memadai.
MTI0936 Tesis (6 SKS)
Tesis adalah hasil karya tulis mahasiswa yang mendokumentasikan hasil penelitian yang
mencakup semua tahapan yang telah direncanakan untuk menyelesaikan suatu persoalan
dalam sistem industri dengan pendekatan dan metode yang benar dan sesuai dengan kaidah
ilmu Teknik Industri. Kegiatan yang menyertai proses penilaian hasil tesis ini adalah ujian
tesis dan publikasi karya penelitian mahasiswa.
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B.

MATA KULIAH PILIHAN

MTI1033 Kecerdasan Buatan
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
menguasai teknik-teknik knowledge discovery dari hasil pengolahan data berukuran besar
dan kompleks. Mahasiswa dapat menentukan metode kecerdasan buatan yang dibutuhkan
untuk menghasilkan solusi masalah industri yang kompleks.
MTI1133 Metaheuristik
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
memilih teknik metaheuristik tepat untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dalam
bidang teknik industri. Selain hal tersebut mahasiswa dapat memodifikasi algoritma teknik
metaheuristik tertentu yang digunakan untuk penyelesaian masalah pada studi kasus nyata.
MTI1233 Simulasi Sistem Industri
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
menerapkan teknik simulasi yang sesuai, antara monte-carlo simulation discrete-event
simulation, dan agent-based simulation, sebagai pendekatan untuk mencari solusi
permasalahan optimasi dalam bidang teknik industri dalam era big data.
MTI1333 Rekayasa dan Manajemen Kualitas
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
memetakan proses bisnis suatu sistem industri, mengidentifikasi faktor dan nilai yang
mempengaruhi kualitas dan ekselensi produk dan perusahaan, serta mampu menyusun
rencana kualitas produk maupun perusahaan. Mahasiswa mampu untuk membuat rencana
strategik perusahaan, melakukan benchmark market leadership, analisis resiko, merancang
daya dukung perusahaan pada kultur kualitas. Mahasiswa mampu merumuskan standar dan
KPI untuk mengukur kualitas dan ekselensi produk dan perusahaan dan menerapkannya
pada studi kasus nyata.
MTI1433 Aspek Manusia dalam Manajemen Resiko
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
menggunakan konsep manajemen resiko dalam memecahkan masalah sistem industri
dengan konsep big data dan perubahan teknologi. Mahasiswa mampu menggunakan model
integrasi aspek manusia dalam manajemen resiko untuk menyelesaikan permasalahan
dalam sistem industri.
MTI1533 Human Resource Analytics
Matakuliah ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk
melakukan penilaian secara analytics elemen-elemen dalam pengelolaan sumber daya
manusia meliputi recruitment, training, motivation, retention, safety, the legal environment
dan bagaimana hasil penilaan yang dilakukan tersebut mendukung pengambilan keputusan
terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan
pencapaian strategi bisnis tertentu.
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