
TABEL ANALISIS SWOT KURIKULUM PRODI D3 TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG 

Strength (S) Weakness (W) 

1. Penyusunan kurikulum disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan dunia industri 

konstruksi seperti penggunaan IT dan evaluasi 

perempat tahun 

2. Penyusunan kurikulum berbasis KKNI dan 

lulusan diberikan sertifikat kompetensi sebagai 

pendamping ijazah. 

3. Muatan kurikulum yang berbasis aplikatif 

seperti bengkel dan laboratorium cukup besar. 

4. Muatan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum 

memperhatikan materi K3. 

5. Materi pengelolaan proyek termasuk etika 

usaha dan kewirausahaan. 

6. Proses belajar mengajar berjalan dengan baik 

dengan didukung pengelolaan yang baik 

seperti : evaluasi kontrak perkuliahan 

perbulan,, monitoring keaktifan dosen dan 

mahasiswa dalam proses belajar mengajar, 

pembimbingan mahasiswa, pemberian 

motivasi kepada mahasiswa, proses 

pembimbingan Tugas akhir dioptimalkan. 

7. Topik Tugas Akhir disesuaikan dengan 

kebutuhan stake holder, didukung oleh 

sumber daya laboratorium dan bengkel yang 

memadai. 

8. Metode pembelajaran didukung oleh fasilitas 

yang memadai. 

9. Pengadaan dan pengembangan bahan ajar 

terus dikembangkan setiap tahun. 

10. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa 

melalui kegiatan ekstra kurikuler. 

11. Alumni memiliki kompetensi dasar yang baik. 

12. Alumni memiliki karakter yang baik seperti : 

integritas dan kemampuan pengembangan 

diri. 

13. 13. Alumni memiliki kemampuan komunikasi 

dan kerjasama yang baik termasuk 

komunikasi dalam bahasa inggris. 

1. Pelibatan dan kerjasama dengan stake holder 

dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum 

masih kurang. 

2. Kecenderungan dosen mempertahankan 

mata kuliah yang diampu tanpa 

mempertimbangkan mekanisme penyusunan 

kurikulum berbasis KKNI 

3. Rancangan kurikulum masih belum optimal 

mendukung pembentukan kompetensi alumni 

dalam hal perencanaan bangunan terbatas, 

pengawasan dan pelaksanaan termasuk 

kompetensi aplikatif dan soft skill. 

4. Pemahaman dan penerapan K3 dalam 

kegiatan praktek dilaboratorium, bengkel dan 

lapangan serta lingkungan proyek masih 

kurang. 

5. Pengetahuan dan keterampilan etika profesi 

serta jiwa kewirausahaan alumni masih 

rendah. 

6. Penyelenggaraan PKL mahasiswa belum 

optimal termasuk monitoring. 

7. Pengelolan tugas akhir belum optimal 

sehingga kualitas penulisan masih kurang dan 

kesulitan penyelesaian Tugas akhir tepat 

waktu. 

8. Minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler serta prestasi mahasiswa pada 

tingkat nasional dan internasional masih 

sangat kurang. 

9. Karakter mahasiswa yang masih lemah dalam 

mengikuti kegiatan pendidikan dan 

pengajaran seperti sebagian mahasiswa 

belum disiplin, ketidakpatuhan mahasiswa 

terhadap peraturan akademik, pribadi 

mahasiswa yang tertutup, kurang 

siap/motivasi mengikuti PBM. 

10. Kinerja sebagian dosen dalam kegiatan PBM 

dan pembimbingan kegiatan akademik masih 

rendah. 

11. Dukungan fasilitas PBM khususnya perbaikan 

dan perawatan perelatan bengkel dan 

laboratorium belum optimal. 

12. Kemampuan berbahasa inggris lulusan 

terutama kemampuan berkomunikasi masih 

terbatas. 

 



Opportunity (O) Threat (T) 

1. Kebutuhan lulusan yang memiliki keterampilan 

(kemampuan metode pelaksanaan) konstruksi 

terus meningkat. 

2. Lapangan kerja membutuhkan alumni yang 

memiliki kompetensi dasar karakter (integritas) 

yang baik. 

3. Lapangan kerja membutuhkan alumni yang 

memiliki kemampuan berkomunikasi 

(termasuk kemampuan bahasa inggris) dan 

kemampuan kerja tim yang baik. 

4. DIKTI memberikan otonomi kepada perguruan 

tinggi untuk menyusun kurikulum sesuai 

kebutuhan pasar kerja dan menghasilkan 

alumni yang kompetitif. 

5. Dukungan perusahaan yang besar terhadap 

topik TA yang berkaitan dengan pemanfaatan 

limbah industri, penyusunan TA dan kujungan 

kelokasi proyek. 

6. Dukungan lembaga terkait dalam kegiatan 

penelitian keterampilan mahasiswa. 

7. Dukungan DIKTI/Pemerintah dan 

Pengusaha/Swasta terhadap program 

kewirausahaan.  

8. Ketersediaan materi PBM yang cukup banyak 

melalui fasilitas internet. 

1. Persaingan memasuki lapangan kerja 

semakin ketat karena semakin meningkatnya 

jumlah lulusan dari program studi yang sama. 

2. Perkembangan IPTEK dalam dunia kerja yang 

begitu cepat sehingga perlu evaluasi 

kurikulum secara berkala (minimal 4 tahun) 

dan daya penyesuaian alumni yang cepat 

terhadap dunia kerja. 

3. Perlunya kesiapan alumni menghadapi 

persaingan global dengan penerafan AFTA 

2015  

4. Tuntutan untuk mengikuti/menjalankan K3 

dalam dunia kerja semakin tinggi karena 

semakin kompleksnya konstruksi dan 

peralatan serta regulasi semakin ketat. 

 


