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KATA PENGANTAR

Puji  syukur  saya  panjatkan  ke  hadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena  atas
limpahan rahmat  dan  ridho-Nya, Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi
Di Lingkungan Universitas Jember dapat  tersusun. Saya juga menyampaikan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, yang telah berupaya
menyelesaikan Pedoman ini sesuai jadwal. Terimakasih juga saya sampaikan kepada
Ketua LP#M yang telah menginisiasi penyusunan Pedoman ini.

Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum ini sangat penting, mengingat kurikulum
merupakan perwujudan 4 standar dari 8 standar pendidikan tinggi. Empat standar tersebut
adalah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, standar Proses dan Standar Penilaian.
Keberadaan Kurikulum yang benar, juga merupakan tolok ukur proses akreditasi dan
sertifikasi. Lembaga akreditasi seperti Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan
Tinggi, Asean University Network Quality Ansurance (AUN QA), IWA-2, ISO, dan lain-
lain, menjadikan Kurikulum bagian pokok tolok ukur, karena inti aktifitas Universitas
adalah pendidikan.

Pedoman  ini  berisi  langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun
kurikulum sesuai Kerangka Kualifikasi Nasioal Indonesia, Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, Rencana Strategis Universitas Jember. Langkah tersebut diawali dengan
penentuan profil lulusan, penentuan capaian pembelajaran program studi, penentuan
bahan kajian, penentuan mata kuliah, sampai dengan penyususnan struktur kurikulum.

Dengan adanya Pedoman ini, saya berharap semoga penyusunan kurikulum dapat
dilakukan dengan benar, sesuai regulasi yang diberlakukan, serta mudah
diimplementasikan.  Lebih dari itu, harapan saya adalah bahwa lulusan yang dihasilkan
Universitas Jember dapat bersaing dan berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat,
dirinya dan keluarganya, serta dapat membanggakan almamaternya.

Akhirnya, dengan buku pedoman ini semoga Program Studi dapat menyusun
kurikulum dengan benar serta dapat menjalankan visi misinya dalam menghasilkan
lulusan yang berkualitas.
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I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Universitas Jember merupakan salah satu Perguruan Tinggi negeri di

Indonesia yang telah menyelenggarakan  program diploma,  program  sarjana,
program magister, program doktor, maupun program profesi, dengan jumlah
program studi hampir mencapai 100. Penyelenggaraan program-program tersebut
telah diupayakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT),
sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi  Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Standar Nasional Pendidikan
Tinggi yang dimaksud merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), ditambah  dengan  Standar  Nasional  Penelitian,
dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

SN-Dikti merupakan kunci dalam penyelenggaraan program-program
pendidikan di perguruan tinggi. SN-Dikti terdiri atas standar kompetensi lulusan,
standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana
pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan
pembelajaran. Standar-standar ini merupakan kriteria  minimal tentang
pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan  tinggi  di  seluruh
wilayah  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia. SN-Dikti, selanjutnya akan
menjadi acuan dalam  menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Dalam rangka lebih meningkatkan penyusunan kurikulum Program Studi di
Universitas Jember yang sejalan dengan rencana strategis Universitas, memenuhi
SN-Dikti, serta memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh sejumlah
asosiasi dan lembaga sertifikasi, maka perlu disusun Pedoman Kurikulum Program
Studi. Pedoman tersebut akan menjadi acuan untuk menyusun, mengembangkan,
menyelenggarakan, serta mengevaluasi kurikulum, sehingga akan dihasilkan
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan,
bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan dalam penyelenggaraan
program studi.

Capaian  pembelajaran lulusan yang dimaksudkan terdiri  dari  unsur  sikap,
ketrampilan umum,  ketrampilan  khusus,  dan  pengetahuan.  Unsur  sikap  dan
ketrampilan  umum  telah  dirumuskan  secara  rinci  dan  tercantum  dalam lampiran
SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus  dirumuskan
oleh  forum  program  studi  sejenis dan akan merupakan  ciri  lulusan suatu prodi
tertentu.  Rumusan  capaian  pembelajaran lulusan  setiap  program  studi tertentu,
pada akhirnya akan disahkan oleh Menteri, dan akan merupakan indikator adanya
standar kompetensi lulusan.

Selain didasarkan pada SN-Dikti, penyusunan capaian pembelajaran lulusan
juga wajib memperhatikan visi serta misi Universitas, kebutuhan masyarakat dan
industri (stake holder). Dengan mengacu pada renstra 2016-2020, tang memiliki
visi “menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan
seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial”. maka pada
setiap program studi di Universitas Jember wajib mengembangkan capaian
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pembelajaran yang berbasis lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. Kebutuhan
bangsa dan negara juga merupakan faktor penentu dalam merumuskan capaian
pembelajaran, oleh karena itu capaian pembelajaran juga perlu menanamkan
karakter dan wawasan kebangsaan. Satu lagi yang harus menjadi landasan
penyusunan capaian pembelajaran adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Landasan ini mewajibkan riset menjadi bagian dalam capaian dan proses
pembelajaran.

Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan, selanjutnya ditentukan
bahan kajian. Sejumlah bahan kajian yang dapat disatukan, kemudian dihimpun
dalam suatu mata kuliah.  Setiap mata kuliah  akan mengambil bagian dari capaian
pembelajaran lulusan dan dituangkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah.
Capaian pembelajaran mata kuliah selanjutnya dibuat tahapan pencapaiannya
dalam Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (KAD). Dan dari KAD dan bahan
kajian inilah, selanjutnya dapat ditentukan proses dan penilaian pembelajaran yang
didistribusikan pada pertemuan-pertemuan mingguan dalam satu semester proses
pembelajaran.

Proses, prosedur serta format penyusunan capaian pembelajaran, bahan
kajian, matakuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang
diharapkan, proses dan penilaian pembelajaran inilah yang akan menjadi fokus pada
Pedoman ini.

1.2  Tujuan Penyusunan Pedoman Kurikulum
Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas

Jember ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam menyusun, mengembangkan, serta
mengevaluasi kurikulum Program Studi yang ada di lingkunagn Universitas
Jember.

1.3  Acuan Dasar
Landasan hukum Pedoman Kurikulum Program Studi di lingkunagan

Universitas Jember adalah sebagai berikut.
1)  Regulasi Nasional

1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi

dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Nomor 32 Tahun
2013, jo. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
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8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
73  tahun  2013  tentang  Penerapan  Kerangka  Kualifikasi  Nasional
Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
81  Tahun  2014  tentang  Ijazah,  Sertifikat  Kompetensi,  dan  Sertifikat
Profesi Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

11. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan    Nomor  154  Tahun
2014  tentang  Rumpun  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  serta  Gelar
Lulusan Perguruan Tinggi

12. Surat  Edaran  Direktur  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan,  Direktorat
Jenderal  Pendidikan  Tinggi,  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan
Pendidikan  Tinggi  Nomor  0404/E3.2/2015  tanggal  2  Pebruari  2015
tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar
Kelulusan Perguruan  Tinggi  yang  mengatur  penerapan  penundaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun
2014.

2)  Regulasi Internal
1. Rencana Strategis 2016   2020 Universitas Jember.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Jember

3) Asosiasi/Standar Nasional dan Internasional
1. Standar Internasional: AUN QA, ABET, IEEE, ACM, Bloom

Taxonomy, dan lain-lain.
2. Standar Nasional: Aptikom, FORTEI, BKSTI, APPMI, Aspikom,

Hildikpari, Institut Akuntan Indonesia, HDI, ADKOVI. KKI, dan lain-
lain

1.4 Arah Perkembangan Kurikulum Universitas Jember dan Kaitannya
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional
Pendidikan Tinggi, Rencana Strategis Universitas, Lembaga
Akreditasi/Sertifikasi Nasional dan Internasional

1.4.1 Kaitan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional
Pendidikan Tinggi, Rencana Strategis Universitas, Lembaga
Akreditasi/Sertifikasi Nasional dan Internasional

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi
jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi
tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif
kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (supply push)
maupun pengguna (demand pull) tenaga kerja. Diskripsi setiap jenjang kualifikasi
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juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh,
termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan
sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti
perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan lain-lain, serta aspek-aspek
pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu
komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa dan seni
sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Di dalam pengembangannya, jenjang-jenjang kualifikasi pada KKNI
merupakan jembatan untuk menyetarakan capaian pembelajaran yang diperoleh
melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang
dicapai di dunia kerja, melalui pelatihan berbasis kompetensi (Competence Based
Training = CBT) atau program peningkatan jenjang karir. Secara skematik
pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNI
dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (pathways) atau kombinasi dari
keempatnya. Tapak jalan tersebut terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal,
pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui
akumulasi pengalaman individual.

Sektor pendidikan formal dapat menggunakan KKNI sebagai rujukan dalam
merencanakan sistem pembelajaran perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat
dengan tepat memposisikan kemampuan lulusannya pada salah satu jenjang
kualifikasi KKNI dan memperkirakan kesetaraannya dengan jenjang karir di dunia
kerja. Dari sisi lain, pengguna lulusan, asosiasi industri atau dunia kerja secara
umum juga dapat merujuk KKNI untuk memperkirakan kualifikasi yang dimiliki
oleh pencari kerja dan memposisikannya pada jenjang karir serta memberikan
remunerasi yang sesuai. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh penjenjangan
keprofesian di ranah asosiasi profesi. Pemangku kepentingan dari kelompok
masyarakat luas juga diakui memiliki jenjang kualifikasi tertentu dalam KKNI
karena memiliki pengalaman otodidak yang memenuhi atau sesuai dengan deskripsi
kualifikasi pada jenjang tertentu.

Pada pendidikan tinggi, implementasi KKNI diwujudkan dalam peraturan
menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 44 tahun 2015, tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Dalam peraturan tersebut ditetapkan adanya
8 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) ditambah 8 standar penelitian
serta 8 standar pengabdian kepada masyarakat. Dalam SN-Dikti, yang merupakan
salah satu dari SNPT, dikatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan standar
kopetensi lulusan (SKL). Capaian pembelajaran ini wajib disusun berdasarkan
tracer study dan menggunakan acuan KKNI. Keterkaitan capaian pembelajaran
dengan KKNI, merupakan benang merah antara KKNI, SNPT dengan kurikulum.

Mengingat KKNI merupakan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, dan berlaku di seliruh Indonesia, maka
KKNI merupakan acuan dalam mengukur kualifikasi sumberdaya manusia di
Indonesia. Dengan demikian, KKNI diharapkan dapat menguatkan integrasi dan
koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada,
seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional
(BAN), Badan Nasional Sertifikasi Pekerja (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) dan lain-lain. Dengan acuan yang sama, yaitu KKNI, maka antara lembaga
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akreditasi/sertifikasi dengan kurikulum yang disusun untuk progrm pendidikan
tertentu terdapat hubungan yang signifikan.

Jika dilihat kaitan kurikulum dengan Rencana Strategis Universitas, maka
kurikulum yang dibuat harus mencermenkan visi dan misi Universitas. Salah
satunya adalah dengan menjadikan visi terimplementasikan  dalam kurikulum. Jadi
dengan visi menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan
seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. maka pada setiap
program studi di Universitas Jember wajib mengembangkan capaian pembelajaran
yang berbasis lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. Dalam visi tersebut juga
terdapat rumusan yang bermakna perlunya keunggulan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni. Landasan ini mewajibkan riset menjadi bagian dalam
kurikulum. Kurikulum yang disusun perlu pula memiliki kaitan yang erat dengan
ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga/Asosiasi Akreditasi/Sertifikasi.
Kompetensi yang telah dirumuskan oleh lembaga/asosiasi akreditasi/sertifikasi.

Dalam rangka mengantisipasi globalisasi, Indonesia telah meratifikasi
berbagai konvensi internasional dalam berbagai sektor, seperti perdagangan,
ekonomi, lingkungan dan pendidikan. Konvensi internasional yang telah
diratifikasi oleh Indonesia antara lain adalah GATS (General Agreement on Trade
in Services – 5 April 1994), WTO (World Trade Organization– 1 Januari 1995),
AFTA (Asean Free Trade Area - 1992), Regional Convention, serta the Recognition
of Studies, Diplomas and Degrees In Higher Education in Asia and the Pacific (16
Desember 1983 yang kemudian diperbaharui pada tanggal 30 Januari 2008).
Ratifikasi dan kerjasama sudah barang tentu juga dilakukan pada tingkat ASEAN.

Untuk pendidikan tinggi, telah dibentuk ASEAN University Network Quality
Assesment. Ratifikasi dan kerjasama tersebut telah mengakibatkan pula
perencanaan pendidikan tinggi menggunakan acuan manajemen yang sama. Dan
ini merupakan munculnya kaitan yang erat antara kurikulum dengan organisasi
seperti AUN-QA. Untuk penjaminan mutu ekternal, selain Badan Akreditasi
Nasional Peguruan Tinggi (BAN-PT) dan AUN-QA, Universitas Jember juga mulai
mengadopsi sistem manajemen dan mutu dari ISO, ABET/IABEE, ASIC,
ABEST21, dan lain-lain.

Dengan demikian, maka akan terdapat kaitan yang cukup erat antara
pengembangan kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Rencana Strategis Universitas, Lembaga
Akreditasi/Sertifikasi Nasional dan Internasional

1.4.2 Arah Perkembangan Kurikulum Universitas Jember
a. Kurikulum Berbasis Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengembangan kurikulum berbasis riset bertujuan untuk membangun
Research University. Research University adalah universitas yang mengedepankan
aktivitas penelitian dalam kegiatan akademik, menerapkan prinsip teaching less,
research more. Semua civitas akademika berada dalam atmosfir reasearch untuk
menghasilkan luaran atau temuan baru, yang berupa publikasi, Paten dan atau Hak
Kekayaan Intelektual lain. Luaran atau temuan ini menjadi sangat penting, karena
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luaran tersebut akan menjadi ukuran kredibilitas sivitas akademika suatu perguruan
tinggi.

Kurikulum berbasis riset ditandai dengan  adanya Kelompok Riset (Keris)
(research group) atau kelompok bidang keahlian. Kurikulum berbasis riset juga
ditandai dengan pembelajaran yang melibatkan secara aktif mahasiswa dalam
penelitian dosen yang bersumber dari permasalahan-permasalahan dalam research
group. Selain itu kurikulum berbasis riset ditandai pula dengan adanya mata kuliah
yang jika dilihat dari namanya sudah langsung dapat menggambarkan bahwa mata
kuliah tersebut merupakan mata kuliah berbasis riset. Dapat juga, kurikulum
berbasis riset tersebut ditandai dengan adanya capaian pembelajarannya mata
kuliah yang membangun kemampuan riset, yang sudah barang tentu akan disusul
dengan penggunaan metode Research Based Learning (RBL) dalam proses
pembelajarannya.

Selain berkaitan dengan riset, maka kurikulum juga akan berkaitan dengan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Peran Keris dalam mengkaitkan
pembelajaran dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat sangatlah besar.
Oleh karena itu pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
akan selalu terkait dengan keberadaan Kelompok Riset (Keris).

b. Kurikulum Berbasis Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Pentingnya kurikulum berbasis karakter, terinspirasi oleh karena masih

banyaknya penyimpanngan dan bahkan dalam beberapa indikator menjadi sebuah
kejahatan, yang dilakukan oleh bebberapa orang yang berpendidikan. Para birokrat
yang korupsi adalah mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Padahal pada
setiap jenjanng pendidikan yang telah ditempuh, pendidikan Agama, sesuai dengan
agama masing-masing, telah dilalui. Selain itu, pendidikan Kewarganegaraan telah
diterima. Akan tetapi, dengan perilaku beberapa orang tersebut, seolah-olah
tindakan tersebut mencerminkan belum berhasilnya pendidikan karakter. Oleh
karena itu menjadi cukup penting untuk mengaktualisasi pendidikan karakter
tersebut, sehingga perilaku yang menyimpang atau dikategorikan sebagai bentuk
kejahatan dapat dihindari oleh mereka yang berpendidikan tinggi.

Kurikulum berbasis karakter pada dasarnya adalah pengembangan salah
satu dari empat elemen yang ada pada capaian pembelajaran program studi guna
memberikan solusi preventif terhadap penyimpangan atau kejahatan yang
dilakukan oleh lulusan. Dengan pengembangan elemen ini, maka Universitas
Jember akan memiliki ciri atau keunikan  pada capaian pembelajaran elemen sikap,
karena lulusannya memiliki karakter yang kuat. Kurikulum berbasis karakter
ditandai dengan adanya mata kuliah institusional.

Diantara berbagai nilai karakter telah dirumuskan, sebagaimana disajikan
pada tabel 1.1, maka karakter yang akan dikembangkan dalam kurikulum program
studi di Universitas Jember adalah karakter religius nasionalis. Karakter religius
merupakan sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang
dianutnya, dan toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun
dengan pemeluk agama lain. Sedangkan nasionalis merupakan gabungan dari
karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
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Tabel 1.1 Rumusan karakter

NO NILAI DESKRIPSI

1 Religius

Sikap perilaku yang patuhh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan
ibadah agama lain, dan hidup rukunn dengan pemeluk
agama lain

2 Jujur
Perilaku yang didsarkkan pada upaya menjaadikan
dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam
pektaan, tindakan, dan pekejaaan.

3 Tolerans
Sikap dan tindakan yang menghargai pebedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain
yang bebeda dengan dirinya.

4 Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5 Kerja Keras
Perilaku yang menunjukkan upaya sunguh-sunguh
dalam mengatasi bebagai hambatan belajar dan tugas,
serta melakukan tugas sebaik-baiknya.

6 Kreatif
Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghhasilkan
cara atau hasil dari sesuatu yang telah dimiliki.

7 Mandiri
Sikap dan perilaku yanngg tidak mudah tergantunn
pada orang lain dalam menyelesikan tugas-tugas.

8 Demokratis
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9 Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
menetahui lebih mendalam dan meluas dari seuatu yang
dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10
Semangat
Kebangsaan

Cara berfikir, bertindak, dn berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas
kepentingan kelompoknya.

11 Cinta Tanah Air

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinnggi
terhadap bahasa, lingkungan, fisik sosial, budaya,
ekonomi, dan politik bangsa.

12
Menghargai
Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
mmenggasilkan sesuatu yang berguna
untuk masyarakat, dan mengakui serta
menhhomati keberhasilan oran lain.

13
Bersahabat/
Komunnikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
begaul, dan bekeja sama dengan oang lain.

14 Cinta Damai
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan oang
lain merasa senang dan aman atas kehadirannya.
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NO NILAI DESKRIPSI

15 Gemar membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi
dirinnya.

16 Peduli Lingkunan

Sikap dan perilaku yang berupaya mencegah kerusakan
pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembankan
upaya-upaya untuk mempebaiki kerusakan alam yang
sudah terjadi.

17 Peduli Sosial
Sikap dan perilaku yan selalu ingin member bantuan
pada oran lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18 Tanggung Jawab

sikap dan perilaku seseoran untuk melaksanakan tugas
dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan
terhadap diri sendiri, masyarakat, linkungan (alam,
sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

c. Atribut Lulusan Universitas Jember
Menyikapi perkembangan yang cepat dan tantangan ke depan yang tidak

ringan, maka Universitas Jember memandang perlu membekali lulusannya dengan
sejumlah atribut. Atribut ini merupakan kemampuan yang dirumuskan secara
umum dan wajib dimiliki oleh lulusan Universitas Jember. Pencapaian atribut ini
dapat dilakukan dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun kegiatan ekstra
kurikuler.

Atribut Universitas Jember merupakan ciri-ciri kualitatif yang dimiliki oleh
lulusan dan mencerminkan sifat-sifat lulusan Universitas Jember. Atribut
Universitas Jember ada 10, yaitu :

1. Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa,
2. Berakal budi dan bertanggung jawab,
3. Mandiri dan kritis
4. Menguasai bidang ilmu yang dipelajari,
5. Investigatif,
6. Percaya diri,
7. Komunikator yang efektif,
8. Terbuka dan adaptif terhadap perubahan dan lingkungan kerja,
9. Pekerjasama yang handal,
10. Etis dan sadar lingkungan dan lingkungan sosial serta pembelajar reflektif

dan sepanjang hayat

1.5 Bagan Penyusunan Kurikulum
Penyusunan kurikulum pada dasarnya adalah kegiatan penyusunan konsep

sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam  semester  dari  suatu    program
studi.  Secara keseluruhan  tahapan  penyusunan kurikulum diperlihatkan pada
Gambar 1.1, yang pada intinya menggunakan delapan  kegiatan, yakni:

1) Analisis SWOT, Tracer Study dan analisis market signals
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2) Penentuan Profil lulusan
3) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
4) Penentuan bahan kajian
5) Analisis kedalaman dan keluasan
6) Pembentukan mata kuliah/blok mata kuliah
7) Penyusunan struktur Kurikulum

Perlu ditekankan bahwa selama proses penyusunan/evaluasi kurikulum, seluruh
staf  program  studi  harus dilibatkan. Keterlibatan perwakilan stake  holder juga
wajib ada selama proses penyusunan atau evaluasi kurukulum. Keterlibatan ini
diperlukan guna menjamin konvergensi konstruksi kurikulum yang disusun.

Gambar 1.1 Bagan tahap penyusunan kurikulum

1.6 Pembentukan Tim Penyusun Kurikulum
Penyusunan  kurikulum  melibatkan  Tim yang terdiri dari staf  akademik

dan stake  holder. Tim yang dibentuk meliputi:
1.  Tim Kurikulum Universitas
2.  Tim Kurikulum Fakultas
3.  Tim Kurikulum Program Studi

Tim Kurikulum Universitas dibentuk oleh Rektor dan memiliki tugas
mengontrol kegiatan penyusunan keseluruhan, kebijakan kurikulum tingkat
universitas. Sedangkan Tim Kurikulum Fakultas dibentuk oleh Dekan dan memiliki
tugas untuk mengontrol kegiatan penyusunan tingkat fakultas, kebijakan kurikulum
tingkat fakultas. Tim Kurikulum Program Studi yang dibentuk dengan Surat
keputusan Dekan, mempunyai kewajiban untuk menyusun buku kurikulum lengkap
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sesuai bidang keilmuan dengan mempertimbangkan kebijakan fakultas dan
universitas.

1.7 Luaran Penyusunan Kurikulum
Luaran yang diharapkan dari implementasi Pedoman Kurikulum Program

Studi di lingkungan Universitas Jember adalah:
1. Buku Kurikulum Program Studi
2. Ringkasan Kurikulum Program Studi
3. Konten Transkrip Akademik
4. Konten Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Buku Kurikulum Program Studi adalah dokumen yang berisi tentang
justifikasi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses
pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Standar kompetensi ditunjukkan
dengan adanya evaluasi kurikulum sebelumnya atau penyusunan kurikulum, tracer
study alumni dan industri, serta acuan yang digunakan, dengan hasil akhir adalah
rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi. Standar isi,
ditunjukkan dengan  pemilihan dan rangkaian bahan kajian, penyusunan Mata
Kuliah, Struktur kurikulum, dan SKS. Sedangkan standar proses dan penilaian
ditunjukkan dengan Rancangan Pembelajaran, yang didalamnya terdapat silabus,
peta konsep capaian pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan, rencana
pembelajaran semester (RPS), rancangan tugas mahasiswa (RTM), lembar kerja
mahasiswa (LKM), lembar penilaian hasil belajar (LPHB) dan kontrak kuliah.

Buku kurikulum program studi, juga wajib menjelaskan tahap
implementasi, yang berupa skema  ekuivalensi implementasi. Buku kurikulum juga
wajib menjelaskan konten SKPI  (Surat  Keterangan Pendamping Ijazah). Tak
dapat ditinggalkan pula, penjelasan berita acara review setiap tahap peyusunan
buku kurikulum.

Buku kurikulum program studi selayaknya juga disusun dalam dua bahasa,
yaitu Bahasa Indonesia  dan  Bahasa  Inggris. Bagian yang terpenting yang harus
ditulis dalam dua bahasa adalah profil  lulusan,  capaian pembelajaran, dan struktur
kurikulum. Rencana pembelajaran semester, perlu juga ditulis dalam dua bahasa
untuk menyiapkan diri menghadapi akreditasi internasional.

Ringkasan Kurikulum Program Studi terdiri dari ringkasan  Program  Studi
yang  memuat  Nama  Program  Studi,  Kode nomenklatur, dan gelar lulusan,
deskripsi singkat program studi meliputi sejarah program studi dan lingkup
keilmuan, profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran, struktur Kurikulum, dan
silabus yang di  dalamnya  menyebutkan  daftar pustaka per mata kuliah. Ringkasan
Kurikulum  disusun  dalam  dua  bahasa, yaitu Bahasa  Indonesia  dan  Bahasa
Inggris, agar bisa dimengerti oleh peminat dari luar negeri.

Konten Transkrip Akademik adalah ringkasan Program Studi  meliputi
Nama Program Studi, kode nomenklatur, dan gelar lulusan, Struktur Kurikulum,
dan  nilai hasil belajar mahasiswa beserta predikat yang diperolehnya. Sedangkan
Konten Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dibuat mengacu pada
Permendikbud 81 Tahun 2014 pasal 7 dan yang terkait, terutama dalam hal Capaian
pembelajaran. Konten Transkrip dan SKPI disusun dalam dua bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris.
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II. PENENTUAN PROFIL LULUSAN

Yang dimaksud dengan Profil lulusan adalah peran yang diharapkan bisa
dilakukan oleh lulusan didunia kehidupan, yang dicanangkan oleh Program Studi. Peran
ini bisa menunjuk kepada suatu profesi (dokter, arsitek, pengacara) atau jenis pekerjaan
yang khusus (manager perusahaan, praktisi hukum, akademisi). Peran juga dapat berupa
bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum
(komunikator, kreator, leader). Peran yang dimaksud bukanlah jabatan, seperti angota
DPR, pegawai negeri, birokrat, staf HRD, bagian pemasaran dan lainnya.

Namun penentuan peran tersebut perlu melihat aspek lain, yang antara lain
perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi Universitas, analisis kebutuhan
kualifikasi nasional dan internasional serta faktor-faktor internal maupun eksternal. Oleh
karena itu, dalam rangka penentuan profil lulusan, selain diperlukan tracer study dan
market signals, juga diperlukan analisis SWOT.

2.1 Analisis SWOT, Tracer Study dan Analisis Market Signals
Kurikulum harus disusun berbasis luaran (outcomes based). Untuk maksud

tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan analisis
SWOT, Tracer Study serta Market Signals. Ketiga kegiatan ini merupakan bagian penting
dalam evaluasi atau penyusunan kurikulum baru. Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi
pelaksanaan kurikulum bagi program studi yang sudah beroperasi. Sedangkan
penyusunan kurikulum baru, merupakan salah satu bagian dari penyusunan pengajuan
pembukaan program studi.

2.1.1 Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strength (kekuatan), Weakness

(kelemahan), Opportunity (peluang), dan Treatment (ancaman). Analisis ini bertujuan
untuk menggali beberapa hal yang ada disekitar unit organisasi, yaitu kelemahan dan
kekuatan, yang merupakan aspek internal dalam organisasi, serta ancaman dan peluang,
yang merupakan aspek ekternal organisasi.

Aspek-aspek tersebut selanjutnya dianalisis. Aspek peluang, akan dijadikan
sarana dan pendukung dalam mencapai visi melalui misi organisasi. Sementara aspek
kekuatan, akan dijadikan pendukung menyusun misi untuk mencapai visi organisasi.
Aspek kelemahan, perlu dicarikan solusinya, agar menjadi kekuatan melalui penyusunan
misi organisasi. Sedangkan aspek ancaman, dicarikan solusinya untuk mengatasi
ancaman itu melalui misi organisasi. Pada Lampiran 1.b disajikan template Analisis
SWOT. Namun sebelum disajikan Lampiran ini, sebaiknya disajikan terlebih dahulu
Identitas dan Rumpun Keilmuan Program Studi, dengan template disajikan pada
Lampiran 1.a.

2.1.2 Tracer Study dan Analisis Market Signals
Studi pelacakan (tracer study) dilakukan kepada pengguna potensial yang sesuai

dengan bidang studi. Pada intinya studi pelacakan ini adalah mengajukan pertanyaan
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“berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi setelah selesai pendidikan?”.
Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan  sinyal  kebutuhan  pasar  atau Market  Signals.

Untuk program studi baru atau yang mau diajukan, maka studi pelacakan
dilakukan dengan mengacu pada lulusan pada program studi sejenis yang sudah
beroperasi. Tracer  study ini dapat dilakukan dengan metode kuesioner. Pelaksanaan
kuesioner dapat dalam berupa kuesioner on line maupun off line.

Market signals didefinisikan sebagai informasi atau indikasi yang tidak disengaja
atau pasif antara peserta pasar. Untuk program studi, market signals perlu dianalisis
secara detail tentang sejumlah peran yang akan bisa dimasuki oleh lulusan dalam kurun
1 – 3 tahun setelah lulus, dan jumlah kebutuhan atau potensi pasar yang tersedia. Jadi
selain pertanyaan tentang peran dalam tracer study, pertanyaan untuk memperdalam pada
market signals adalah “bagaimana kecenderungan kebutuhan masing-masing peran
lulusan?”. Analisis dilakukan berdasarkan hasil kuesioner, diskusi perkembangan
kebutuhan dan perkembangan keilmuan/keahlian dengan para pemangku kepentingan
dan para pakar. Analisis juga perlu memperhatikan visi dan misi organisasi.

Peran lulusan dan market signals tersebut menjadi tolok ukur bobot korelasi
lulusan yang dihasilkan oleh program studi dengan kehidupan nyata. Jika peran dan
market signals didapatkan dengan benar dan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan
suatu program studi, maka dapat diartikan bahwa lulusan dipastikan dibutuhkan oleh
pemangku kepentingan, berguna bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, serta
mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada Lampiran 2 disajikan contoh kuisener Tracer Study dan Market Signals.

2.2 Penentuan Profil Lulusan dan Deskripsinya

2.2.1 Perumusan Profil
Dari langkah tracer study telah diperoleh peran apa yang dapat dilakukan oleh

lulusan di masyarakat. Selain itu juga dapat diperoleh market signals lulusan. Hasil ini
perlu dianalisis untuk disinkronkan dengan  visi  dan  misi  Universitas Jember, kajian
terhadap perkembangan keilmuan, kajian visi dan misi institusi, kajian hasil-hasil
keputusan bersama asosiasi  profesi  atau  kolokium keilmuan, dan kajian prodi sejenis.
Kajian visi dan misi institusi, nantinya akan berwujud CP ciri Perguruan Tinggi.
Tidak kalah penting adalah kajian terhadap keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga
sertifikasi. Kajian yang terakhir, akan memperkuat profil lulusan pada suatu keahlian
khusus yang sesuai sesuai dengan pasar kerja.

Analisis dan kajian dilakukan dengan benchmarking. Lingkup benchmark
meliputi benchmark internasional, benchmark nasional, dan benchmark internal. Metode
benchmark internasional, dapat  dilakukan  baik  secara  fisik  maupun benchmark
literatur berdasarkan data-data sekunder yang dapat diakses melalui internet. Sedangkan
benchmark nasional yang masih dimungkinkan, dapat dilaksanakan secara fisik.
Sedangkan yang kurang efektif untuk dilaksanakan secara fisik dapat dilakukan melalui
internet. Benchmark internal dilakukan secara fisik, dengan program studi yang
sama/sebidang pada perguruan  tinggi  lain maupun  yang  diselenggarakan  dalam
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Universitas sendiri. Dalam proses benchmarking juga akan ditentukan positioning
lingkup keilmuan, sehingga dapat ditentukan penciri program studi.

Selain dengan benchmarking, perumusan profil juga perlu memperhatikan
referensi lain. Referensi yang dimaksud adalah kriteria akreditasi nasional dan
internasional, ASEAN University Network  Quality Assessment (AUN QA), misalnya.
Perlu pula dilakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan pakar-pakar sesuai bidang
keilmuan program studi. Selain itu, jika ingin mendapatkan pengakuan penerapan
manajemen yang baik, proses penyusunan profil juga perlu memperhatikan standar,
seperti International of Standart Organization (ISO), International Workshop Agreement
(IWA), kriteria keunggulan kinerja pendidikan MBNQA atau Malcolm Baldrige.

Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pernyataan  profil adalah bahwa
profil yang diambil tidak  boleh  keluar  dari  bidang  keilmuan/keahlian  dari program
studinya. Contohnya, Program Studi Teknik Elektro tidak boleh memiliki  profil  lulusan
sebagai Pembuat Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Teknik Sipil,
walaupun  seandainya hasil tracer study mendapatkan data tersebut. Penting  diingat
bahwa  profil  merupakan  peran  dan  fungsi  lulusan, bukan jabatan  ataupun  jenis
pekerjaan. Jika mengalami kesulitan dalam membedakan antara peran dan jabatan, maka
perlu dilakukan identifikasi  jenis pekerjaan dan jabatan. Identifikasi ini akan dapat
membantu menentukan profil lulusan dengan benar. Lampiran 3 memperlihatkan
template hasil akhir penentuan profil lulusan.

2.2.2  Deskripsi Profil Lulusan
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, perumusan profil  lulusan  merupakan

sebuah peran, dan memiliki sifat sebagai kata benda. Dengan demikian profil lulusan
merupakan sesuatu yang abstrak, yang masih dimungkinkan memiliki banyak makna.
Dengan kata lain, masih sulit untuk diketahui dengan pasti apa yang menjadi tanggung
jawabnya, apa pekerjaan yang harus dilakukan, serta apa kemampuan yang harus dimiliki.
Padahal dari profil lulusan, diharapkan dapat dikembangkan sistem pembelajaran yang
harus dilakukan, sehingga lulusan memiliki kemampuan sebagimana yang ada pada profil
lulusan. Oleh karena itu, untuk memudahkan melaksanakan tahap pengembangan
berikutnya, maka setiap profil lulusan yang telah dirumuskan perlu dideskripsikan secara
rinci.

Deskripsi yang dimaksudkan, merupakan jawaban atas pertanyaan “apa
pekerjaan yang dilakukan pada profil tersebut”. Jawaban pertanyaan juga harus
menggambarkan “apa kemampuan yang harus dimiliki pada pekerjaan yang
dilakukan”. Deskripsi, yang merupakan kedua jawaban tersebut, akan memperlihatkan
kualifikasi yang diharapkan.

2.2.3 Contoh Profil Lulusan dan deskrispsinya
Pada Tabel 2.1 disajikan contoh profil lulusan yang benar. Tampak bahwa untuk

program S1 Akutansi, dicontohkan profil lulusan antara lain adalah Akuntan Manajemen,
Internal Auditor, Analis Sistem Informasi Akuntansi, Junior Auditor, Tax Management.
Itu berarti bahwa hasil tarcer study lulusan program S1 Akutansi banyak yang berperan
pada tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang disebutkan pada profil lulusan. Hasil
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tarcer study mungkin juga memberikan fakta bahwa tidak sedikit yang berada di luar
profil tersebut. Namun profil yang di luar bidang ilmu tersebut, tidak perlu disebutkan.

Jadi profil lulusan yang benar adalah ungkapan tentang peran yang bisa dilakukan
pada saat telah menyelesaikan pembelajaran pada program tertentu, bukan jabatan yang
bisa ditempati. Jika dikaitkan dengan jabatan, maka profil tersebut merupakan
generalisasi dari suatu jabatan tetapi dikhususkan pada bidang ilmu tertentu.

Tabel 2.1 Contoh profil lulusan

Program Studi Profil Lulusan

S1 Akutansi
Akuntan Manajemen, Internal Auditor, Analis Sistem
Informasi Akuntansi, Junior Auditor, Tax Management

S1 Agroteknologi Pelaku bisnis pertanian, peneliti, konsultan pertanian

S1 Psikologi
Konsultan SDM, Manajer SDM, Konselor, Fasilitator,
Trainer, Penelit

S1 Hukum Legal drafter, jaksa, hakim, manajer SDM, peneliti

S1 Manajemen
Pebisnis, Pegawai Pemerintah, Akademisi, Social
Entrepreneur

S1 Teknik Elektro

Tenaga profesional (TP) kontrol industri, TP
instrumentasi, TP perangkat  keras  elektronika,  TP
desain  IC,  TP kalibrasi,  TP maintenance,  Penyelia
lapangan,  Technopreneur  ICT,  Peneliti, Pendidik

Pada Tabel 2.2 disajikan profil lulusan dan deskripsinya. Contoh tersebut diambil
untk profil S1 Akutansi. Profil yang dideskripsikan adalah Akuntan Manajemen,  Tax
Management, Junior Auditor dan Internal Auditor. Pada diskripsi singkat, profil
digambarkan dengan suatu kalimat, sedangkan pada deskripsi rinci, disajikan sejumlah
tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan untuk suatu profil.

Untuk bisa menghasilkan deskripsi rinci, maka kehadiran pemangku kepentingan
dan pakar sangat diperlukan. Karena para pemangku kepentingan dan para pakar inilah
yang tahu tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban pada profil tertentu di
lapangan. Perumusan deskripsi juga memerlukan telaah yang cukup mendasar, karena
perumusan juga harus memperhatikan level KKNI yang sesuai program pendidikan, dan
harus pula memperhatikan cakupan bidang ilmu program studi.

Tabel 2.2 Contoh profil lulusan dan deskripsinya

Profil Deskripsi singkat Deskripsi rinci

Akuntan
Manajemen

Akuntan yang bekerja dalam
perusahaan sebagai
pengambil keputusan
berdasarkan analisis atas
informasi akuntansi.

Penyedia  informasi  akuntansi
keuangan  dan  operasional
untuk pengambilan keputusan
bisnis,
Melakukan  prediksi informasi
akuntansi,



15

Profil Deskripsi singkat Deskripsi rinci
Melakukan analisis informasi
akuntansi,
Menyusun laporan keuangan,
Menyusun laporan biaya dan
harga pokok produk
Melakukan  penyusunan  dan
pengevaluasian  anggaran
tahunan perusahaan
Melakukan analisis varians
Melakukan  perencanaan,
pengkoordinasian,
implementasi, dan
pengendalian biaya

Tax Management

Adalah akuntan  yang
melakukan pengelolaan pajak
sesuai dengan
peraturan perundangan
yang berlaku

Merencanakan pajak,
Menyusun manajemen pajak
untuk wajib pajak badan,
Menghitung PPh, PPn, PPn BM,
Pajak Masukan dan Pajak
Keluaran  bagi  organisasi
bisnis  dan  sektor  publik
(pemerintahan dan Nir laba)

Junior Auditor

Adalah auditor pemula
yang bekerja di Kantor
Akuntan Publik,
melaksanakan audit
sesuai supervisi dan
mendokumentasikan
pekerjaan audit berdasarkan
program
audit

Melaksanakan audit program,
Menganalisis risiko dan prospek
bisnis calon klien,
Melakukan audit sesuai dengan
siklus audit,
Membuat kertas kerja audit,
Menyusun Management Letter,
Mempersiapkan laporan audit,

Internal Auditor

Adalah auditor yang
bekerja di dalam perusahaan
sebagai
pengawas dan konsultan
yang independen untuk
memastikan proses
operasional perusahaan
sesuai dengan SOP yang
berlaku dalam
perusahaan tersebut.

Melaksanakan audit program,
Memahami tentang integritas
dan nilai-nilai etika
Memahami tentang filosofi dan
struktur organisasi,
Memahami tugas dan
wewenang
Melakukan  pemeriksaan
independen  terhadap  kinerja
perusahaan
Memahami risiko yang ada di
perusahaan
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Profil Deskripsi singkat Deskripsi rinci
Menginformasikan  dan
mengkomunikasikan  prosedur
audit, SOP dan temuan audit
Melakukan monitoring

2.3 Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil
Selain memperhatikan deskripsi profil yang telah didapatkan sebelumnya, maka

penetapan  kemampuan lulusan  harus pula dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan
lain sebagaimana ditentukan pada SN-Dikti. Pada ketentuan tersebut kemampuan yang
diturunkan dari profil harus mencakup  empat  unsur  capaian  pembelajaran  lulusan.
Empat unsur tersbut adalah unsur  sikap, pengetahuan,  keterampilan  umum,  dan
keterampilan  khusus. Pada ketentuan juga ditekankan kualifikasi yang diharapkan sesuai
KKNI.

Kualifikasi ini tampak pada kata kunci deskripsi rinci. Kata kunci kualifikasi
tersebut diperlihatkan pada Tabel 2.3. Tampak pada tabel bahwa pada level yang makin
tinggi kemampuan yang diharapkan juga semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan taxonomi
Bloom.

Kualifikasi ini lebih jauh akan mengindikasikan kesesuaian lulusan program studi
dengan level KKNI. Jika deskripsi profil yang disusun adalah program S1, maka pada
deskripsi yang muncul harus sesuai dengan rumusan kemampuan yang ada pada level 6.
Jika deskripsi profil yang disusun program S2, maka deskripsi harus sesuai dengan
kemampuan pada level 8. Kesesuaian juga perlu diperhatikan untuk program pendidikan
yang lain.

Tabel 2.3 Kata kunci pada level KKNI
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III. PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN
BAHAN KAJIAN

Kemampuan yang diturunkan dari profil selanjutnya akan diolah menjadi capaian
pembelajaran. Bagi  program  studi  (prodi)  yang  telah  beroperasi, proses ini merupakan
tahap evaluasi kurikulum lama. Evaluasi akan menghasilkan kajian tentang seberapa jauh
capaian  pembelajaran  telah  terbukti  dimiliki  oleh  lulusan  dan seberapa jauh lulusan
dapat  beradaptasi  terhadap  perkembangan  kehidupan.  Informasi untuk  pengkajian  ini
bisa  didapatkan  melalui  penelusuran  lulusan, masukan  pemangku  kepentingan,
asosiasi  profesi  atau  kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan
keilmuan/keahlian ke depan, dan lain-lain sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program  studi  baru,  maka proses ini merupakan awal penyusunan
kurikulum. Proses akan  dimulai dengan  analisis  SWOT,  penetapan  visi  keilmuan
prodi,  melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga
melakukan  analisis  kebutuhan,  serta  mempertimbangkan masukan pemangku
kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan  capaian  pembelajaran  lulusan  yang
dihasilkan harus  memenuhi  ketentuan  yang  tercantum  dalam  SN-Dikti  dan KKNI.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan harus jelas, dapat
diamati, dapat diukur dan dapat  dicapai  dalam  proses  pembelajaran,  serta  dapat
didemonstrasikan  dan  dinilai  pencapaiannya. Perumusan  CPL  yang  baik  dapat
dipandu  dengan  jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

 Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian
sikap dan ketrampilan umum?

 Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya
bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?

 Apakah CPL menggambarkan visi, missi perguruan tinggi, fakultas atau
jurusan?

 Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?

3.1  Alur Perumusan Capaian Pembelajaran
Perumusan capaian pembelajaran secara keseluruhan dapat diilustrasikan pada

gambar 3.1. Pertama, berdasarkan kemampuan yang diturunkan dari profil, dapat
diperoleh capaian pembelajaran awal (Gambar 3.1 (a)). Capaian pembelajaran awal ini
selanjutnya diberi tambahan muatan institusional, seperti tampak pada Gambar 3.1 (b).
Muatan institusional yang dimaksudkan adalah berbasis riset serta berbasis karakter dan
berwawasan kebangsaan.

Setelah itu, capaian pembelajaran ditelaah dengan merujuk pada KKNI, SN-Dikti
dan kesepakatan asosiasi program studi. Hasil telaah adalah capaian pembelajaran yang
dikelompokkan dalam empat unsur capaian pembelajaran, yaitu elemen sikap/perilaku,
elemen ketrampilan umum, elemen ketrampilan khusus dan pengetahuan. Perumusan
capaian pembelajaran dengan alur seperti di atas, selain akan menghasilkan capaian
pembelajaran pada tiap elemen capaian pembelajaran, juga akan dihasilkan rumusan yang
sesuai dengan level KKNI.



18

Pengelompokan rumusan dalam unsur atau elemen dan sumber-sumber acuan
capaian pembelajaran secara keseluruhan diperlihatkan pada gambar 3.2.  Capaian
pembelajaran elemen sikap, telah dilakukan proses perumusan di tingkat nasional dan
telah ditetapkan dalam SN-Dikti. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk elemen
ketrampilan umum. Sedangkan untuk pengetahuan dan ketrampilan khusus dapat
mengacu pada capaian pembelajaran hasil kesepakatan asosiasi program studi.

(a) Tahap perumusan capaian pembelajaran secara umum

(b) Memasukkan capaian pembelajaran institusional

Gambar 3.1 Bagan tahap perumusan capaian pembelajaran

Profil lulusan
Tracer Study
SWOT
Visi Misi PT
ISO
AUN QA
LAM
BSN
Taksonomi
Bloom

CAPAIAN

PEMBELAJARA

N
KKNI

SKL (SN-DIKTI):
SIKAP
PENGETAHUAN
KETRAMPILAN
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Gambar 3.2 Unsur atau elemen dan sumber-sumber acuan capaian pembelajaran

Deskripsi  Capaian Pembelajaran  menjadi komponen  penting  dalam  rangkaian
penyusunan  Kurikulum  Pendidikan Tinggi  (KPT).  Capaian Pembelajaran dapat
dipandang  sebagai  resultan  dari  hasil  keseluruhan  proses  belajar  yang telah ditempuh
oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu.
Gambaran pentingnya capaian pembelajaran dapat dilihat dari fungsinya sebagai:

 komponen kurikulum dan penera kualitas lulusan
 penciri spesifikasi program studi
 ukuran level kualifikasi
 rujukan untuk evaluasi kurikulum
 rujukan untuk melakukan pengakuan kesetaraan
 pembanding capaian jenjang pendidikan
 kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah

(SKPI).

Dengan fungsi yang beragam atau multifungsi tersebut,  maka format  deskripsi
CP dapat beragam sesuai  dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus
dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara
lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan
unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap
memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format
berbeda.

Pada  saat  dipergunakan  sebagai  penciri  atau  pembeda  program  studi  yang
nantinya  akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai
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oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi
penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan
kurikulum pada program studi, pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri
bahan kajian yang akan disusun.

Jika perumusan telah dilakukan dan telah dilakukan pembahasan di tingkat
nasional, maka capaian pembelajaran lulusan akan ditetapkan oleh Menteri dan akan
menjadi standar kompetensi lulusan (SKL) pada program studi tertentu. Pada saat
pedoman ini disusun, baru bisa diakses usulan dan rancangan capaian pembelajaran untuk
sejumlah program studi. Akses dapat dilakukan pada laman kkni-
kemenristekdikti.org/pendidikan/rancangan atau http://cp.ristekdikti.go.id/v2.

3.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Unsur Sikap

Deskrisi capaian pembelajaran unsur sikap, telah dirumuskan di tingkat nasional
dan tertuang pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bagian lampiran peraturan tersebut
telah menjabarkan capaian pembelajaran sikap, dan berlaku untuk semua program
pendidikan tinggi. Artinya deskripsi capaian pembelajaran tersebut berlaku baik program
pendidikan  akademik,  vokasi,  maupun  profesi. Rumusan capaian pembelajaran ini
selanjutnya diberi tambahan capaian pembelajaran institusional, yang berupa capaian
karakter dan wawasan kebangsaan.

Deskripsi capaian yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar
minimal. Deskripsi capaian  dapat dikembangkan maupun ditambah dengan deskripsi
capaian lain atau ditambahkan deskripsi capaian baru. Dengan catatan bahwa capaian
tambahan tersebut telah disesuaikan dengan keunggulan dan kekhasan program studi.
Tabel 3.1 memperlihatkan deskripsi rumusan capaian pembelajaran yang ada pada
peraturan menteri ditambah capaian institusional.

Tabel 3.1 Rumusan capaian pembelajaran sikap pada peraturan menteri dan institusional

No Capaian Pembelajaran

1
bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  mampu  menunjukkan
sikap religius;

2
menjunjung  tinggi  nilai kemanusiaan  dalam  menjalankan  tugas
berdasarkan agama,moral, dan etika;

3
berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

4
berperan  sebagai  warga  negara  yang bangga  dan  cinta  tanah  air,
memiliki  nasionalisme  serta  rasa  tanggungjawab  pada  negara  dan
bangsa;

5
menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  agama,  dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
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6
bekerja  sama  dan memiliki  kepekaan  sosial  serta  kepedulian  terhadap
masyarakat dan lingkungan;

7 taat  hukum  dan  disiplin  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara;
8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9
menunjukkan  sikap bertanggungjawab  atas  pekerjaan  di  bidang
keahliannya secara mandiri; dan

10 menginternalisasi  semangat  kemandirian,  kejuangan,  dan kewirausahaan.
Capaian Pembelajaran Institusional

11
memiliki karakter religius nasionalis yang kuat sebagai wujud pengamalan
butir-butir Pancasila

Capaian pembelajaran institusional yang dirumuskan pada nomor 11, merupakan
rumusan singkat dari 10 atribut lulusan, yaitu

1. Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa,
2. Berakal budi dan bertanggung jawab,
3. Mandiri dan kritis
4. Menguasai bidang ilmu yang dipelajari,
5. Investigatif,
6. Percaya diri,
7. Komunikator yang efektif,
8. Terbuka dan adaptif terhadap perubahan dan lingkungan kerja,
9. Pekerjasama yang handal,
10. Etis dan sadar lingkungan dan lingkungan sosial serta pembelajar reflektif dan

sepanjang hayat

3.3 Rumusan Capaian Pembelajaran Unsur Ketrampilan Umum
Sama dengan unsur deskripsi capaian pembelajaran sikap, deskripsi unsur capaian

pembelajaran ketrampilan umum juga telah dijabarkan dalam Lampiran peraturan
menteri. Namun ada perbedaan dalam cakupan pemberlakuannya. Jika deskripsi capaian
pembelajaran unsur sikap berlaku untuk semua jenis dan jenjang program studi, maka
untuk unsur capaian pembelajaran ketrampilan umum, cakupan berlakunya dibedakan
mengikuti level pada KKNI.

Terdapat deskripsi capaian pembelajaran unsur ketrampilan umum untuk program
diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga, yang akan sinkron dengan level 3, 4 dan 5
pada KKNI. Ada pula deskripsi  capaian pembelajaran unsur ketrampilan umum untuk
program diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana, yang sesuai dengan level 6
pada KKNI. Begitu juga deskripsi  capaian pembelajaran unsur ketrampilan umum untuk
program profesi, program spesialis, dan program subspesialis, yang pada KKNI berada
di level 7 dan deskripsi  capaian pembelajaran unsur ketrampilan umum untuk program
magister dan program magister terapan, dengan level KKNI sama dengan 8. Dan
dijabarkan pula deskripsi  capaian pembelajaran unsur ketrampilan umum program doktor
dan program doktor terapan, yang sesuai dengan level 9 pada KKNI.
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Untuk memberikan penciri pada kemampuan riset dan menghasilkan luarannya,
maka rumusan capaian pembelajatan ketrampilan umum di Universitas Jember bisa
ditambahkan capaian pembelajaran institusional. Capaian institusional yang dimaksud
adalah capaian pembelajaran dalam mengembangkan riset dan luaran riset. Pada tabel 3.2
disajikan deskripsi ketrampilan umum untuk program sarjana pada peraturan menteri dan
capaian pembelajaran institusional. Untuk program yang lain, deskripsi capaian
pembelajarannya dapat dilihat pada Lampiran peraturan menteri Ristekdikti no 44 tahun
2015.

Tabel 3.2 Rumusan capaian pembelajaran ketrampilan umum untuk sarjana dari
peraturan menteri dan tambahan (institusional)

No Capaian Pembelajaran

1

mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif  dalam
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan  teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai  humaniora yang  sesuai dengan
bidang keahliannya;

2 mampu  menunjukkan  kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

3

mampu  mengkaji  implikasi pengembangan  atau implementasi  ilmu
pengetahuan teknologi  yang  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai  dengan  keahliannya berdasarkan  kaidah,  tata  cara dan  etika  ilmiah
dalam  rangka menghasilkan  solusi,  gagasan, desain  atau  kritik  seni;

4
menyusun  deskripsi  saintifik hasil  kajian  tersebut  di  atas dalam  bentuk
skripsi  atau laporan  tugas akhir,  dan mengunggahnya  dalam  laman
perguruan tinggi;

5
mampu  mengambil  keputusan secara  tepat  dalam  konteks penyelesaian
masalah  di  bidang keahliannya,  berdasarkan  hasil analisis informasi dan data

6
mampu  memelihara  dan mengembangkan jaringan  kerja dengan
pembimbing,  kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

7
mampu  bertanggungjawab  atas pencapaian  hasil  kerja  kelompok dan
melakukan  supervisi  dan evaluasi  terhadap  penyelesaian pekerjaan  yang
ditugaskan kepada  pekerja  yang  berada  di bawah tanggungjawabnya

8
mampu  melakukan  proses evaluasi  diri  terhadap  kelompok kerja  yang
berada  dibawah tanggung  jawabnya,  dan  mampu mengelola  pembelajaran
secara mandiri

9
mampu  mendokumentasikan, menyimpan,  mengamankan,  dan menemukan
kembali  data  untuk menjamin  kesahihan  dan mencegah plagiasi
Capaian pembelajaran institusional

10
mampu menjadi tim peneliti yang melakukan riset dengan luaran yang
terpublikasikan, mendapatkan paten atau HKI lain

11
memiliki jiwa kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan
atau seni, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial
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Tabel 3.3 Rumusan capaian pembelajaran pengetahuan program sarjana Teknik Elektro

No Capaian Pembelajaran

1

menguasai konsep teoretis sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-
prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa yang
diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem
kendali, atau sistem elektronika;

2
menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika
rekayasa;

3
menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem tenaga listrik, sistem
kendali, atau sistem elektronika;

4
menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara
umum;

5
menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan
teknologi terbaru dan terkini di bidang sistem tenaga listrik, sistem kendali,
atau sistem elektronika.

3.4 Rumusan Capaian Pembelajaran Unsur Pengetahuan
Unsur  pengetahuan  harus  menunjukkan  dengan  jelas bidang/cabang  ilmu  atau

gugus pengetahuan  yang menggambarkan  kekhususan  program  studi, dengan
menyatakan tingkat  penguasaan, keluasan, dan  kedalaman pengetahuan yang harus
dikuasai  lulusannya. Hasil  rumusan  pengetahuan  harus  memiliki kesetaraan  dengan
Standar  Isi Pembelajaran  dalam  SN-DIKTI.  Tabel 3.3 memperlihatkan contoh capaian
pembelajaran unsur pengetahuan untuk program sarjana Teknik Elektro.

3.5 Rumusan Capaian Pembelajaran Unsur Ketrampilan Khusus
Rumusan capaian pembelajaran unsur ketrampilan khusus, dapat dilakukan

dengan prosedur yang sama dengan perumusan capaian pebelajaran pengetahuan. Perlu
dilakukan pembahasan dengan pemangku kepetingan dan perlu memperhatikan level
KKNI yang diharapkan. Pada Tabel 3.4 diperlihatkan capaian pembelajaran unsur
ketrampilan umum untuk program studi Teknik Elektro.

Hasil akhir perumusan Capaian Pembelajaran ada yang berupa CP rinci dan ada
yang berupa CP ringkas. Template CP rinci diperlihatkan pada Lampiran 4. Sedangkan
CP ringkas merupakan perumusan dalam satu kalimat yang mencerminkan empat elemen
dalam CP rinci.



24

Tabel 3.4 Capaian pembelajaran ketrampilan khusus program sarjana Teknik Elektro

No Capaian Pembelajaran

1
mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering
principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem
tenaga listrik, sistem kendali (control system), atau sistem elektronika;

2
mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik,
sistem kendali, atau sistem elektronika melalui proses penyelidikan, analisis,
interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa;

3
mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis
masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem
elektronika;

4

merumuskan solusi alternatif solusi untuk masalah rekayasa pada sistem
tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika dengan memperhatikan
faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan
lingkungan (environmental consideration);

5

mampu merancang sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem
elektronika dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar
teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta
memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik,
kultural, sosial dan lingkungan;

6

mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan
analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai
untuk melakukan aktivitas rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali,
atau sistem elektronika.

3.6 Penentuan Bahan Kajian
Unsur  pengetahuan  dari  CP Prodi atau CP Lulusan yang  telah  didapat dari

proses tahap pertama, seharusnya telah tergambarkan batas dan lingkup bidang
keilmuan/keahlian  yang  merupakan  rangkaian  bahan kajian  minimal  yang  harus
dikuasai  oleh  setiap  lulusan  prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang
ilmu berserta ranting  ilmunya,  atau  sekelompok  pengetahuan  yang  telah terintegrasi
dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai
ciri bidang ilmu prodi tersebut. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar
isi  pembelajaran  yang  mengacu  pada  CPL.

Alur penentuan bahan kajian diperlihatkan dalam Gambar 3.3. Dalam gambar
tersebut diperlihatkan bahwa untuk membuat bahan kajian, dapat dilakukan dengan
menjawab pertanyaan  mendasar:  “untuk  dapat menguasai  semua  unsur  dalam
Capaian Pembelajaran,  bahan  kajian  apa  saja  (keluasan)  yang  perlu  dipelajari  dan
seberapa dalam tingkat penguasaannya ?”.
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Gambar 3.3 Alur penentuan bahan kajian

Bahan Kajian:
1. Diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri program

studi atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi.
2. Bisa  ditambah  bidang/cabang  ipteks  tertentu  yang  diperlukan  untuk

antisipasi pengembangan ilmu di masa depan, atau dipilih berdasarkan
análisis kebutuhan dunia kerja/ profesi yang akan diterjuni oleh lulusan.

3.7 Analisis Kedalaman dan Keluasan
Dari  bahan  kajian  minimal  tersebut,  prodi  dapat  mengurainya menjadi  lebih

rinci  tingkat  penguasaan,  keluasan  dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum
kemudian menjadi standar  isi  pembelajaran  yang memiliki  tingkat  kedalam  dan
keluasan  yang  mengacu  pada  CPL.  Tingkat  kedalaman  dan keluasan bahan kajian
sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan
Tinggi, tahun 2015, yang diperlihatkan pada tabel 3.5.

Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom, dapat
digunakan kata operasional dalam Tabel 3.6. Dengan cara ini dapat mempermudah
memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian untuk unsur CP tertentu.
Misalkan, BK2 dipelajari sedalam mahasiswa dapat  mengaplikasikan  pengetahuannya
untuk  menyelesaikan  masalah  tertentu. Penguasaan  bahan  kajian  sampai  tahap
mengaplikasikan  akan  setara  dengan Application pada aspek kognitif taksonomi Bloom.
Hasil akhir dari proses penentuan bahan kajian adalah tabel hubungan antara CP dan
bahan kajian, seperti diperlihatkan pada Lampiran 5.

Bahan  kajian  dan  materi  pembelajaran  dapat  diperbaharui  atau dikembangkan
sesuai  perkembangan  IPTEKS  dan  arah pengembangan  ilmu  program studi  sendiri.
Proses penetapan bahan  kajian  perlu  melibatkan  kelompok  bidang  keilmuan/

CAPAIAN

PEMBELAJARAN
BAHAN KAJIAN

MERUJUK
PERMENRISTEKDIKTI

44/2015

Apa saja bahan, keluasan, dan
tingkat penguasaan untuk

mencapai capaian pembelajaran
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laboratorium    yang  ada  di  program  studi.  Pembentukan  suatu mata kuliah berdasarkan
bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL
sikap, ketrampilan umum,  ketrampilan  khusus,  dan  pengetahuan  dengan  bahan kajian,
untuk menjamin keterkaitannya.

Tabel 3.5 Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian

Tabel 3.6 Daftar Kata operasional Taksonomi Bloom
Ra-
nah

Ting-
katan Kemampuan Kata Operasional

Ko
gn

iti
f

C1 Mengingat
(Remember)

Memasangkan Mencatat Meniru

Membaca Mendaftar Mentabulasi

Member indeks Menelusuri Menulis

Member kode Mengenali Menunjukkan

Member label Menggambar Menyadari

Membilang Menghafal Menyatakan

Memilih Mengidentifikasi Menyebutkan

Mempelajari Mengulang Mereproduksi

Menamai Mengutip Menempatkan

Menandai Meninjau

C2 Memahami
(Understand)

Melakukan inferensi Menerangkan Mengkategorikan

Melaporkan Mengabstaksikan Mengklasifikasi

Membandingkan Mengartikan Mengkontraskan

Membedakan Mengasosiasikan Mengubah

Member contoh Mengekstapilasi Menguraikan
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Ra-
nah

Ting-
katan Kemampuan Kata Operasional

Membeberka Mengelompokkan Menjabarkan

Memperkirakan Mengemukakan Menjalin

Memperluas Menggali Menjelaskan

Memprediksi menngeneralisasikan Menterjemahkan

Menafsirkan Menggolongkan Mentranslasi

Menampilkan Menghitung Menunjukkan

menceritakan Mengilustrasikan Menyimpulkan

Mencontohkan Menginterpolasi Merangkum

Mendiskusikan Menginterpretasikan Meringkas

Mengidentifikasi

C3
Mengaplikasika

n
(Apply)

Melaksanakan Mengaitkan Mensimulasikan

Melakukan Mengemukakan Mentabulasi

Melatih Menggali Menugaskan

Membiasakan Menggambarkan Menyelidiki

Memodifikasi Menggunakan Menyesuaikan

Mempersoalkan Menghitung Menyusun

Memproses Mengimplementasikan Meramalkan

Mencegah Mengkalkulasi Menjalankan

Menentukan Mengklasifikasi Mempraktekkan

Menerapkan Mengkonsepkan Memilih

Mengadaptasi Mengoperasikan Memulai

Mengurutkan Menyelesaikan

C4 Menganalisis
(Analiyze)

Melatih Mencerahkan Mengaudit

Memadukan Mendeteksi Mengedit

Memaksimalkan Mendiagnosis Mengkorelasikan

Membagankan Mendiagramkan Mengorganisasikan

Membeda-bedakan Menegaskan Menguji

Membuat struktur Menelaah Menguraikan

Mencegah Menetapkan sitat Menjelajah

Memerintah Menetapkan cirri Menominasikan

Memfokuskan Mengaitkan Mentransfer

Memilih Menganalisis Menyeleksi

Menata Mengatribusikan Merasionalkan

Merinci

C5 Mengevaluasi
(Evaluate)

Membuktikan Memvalidasi Menguji

Memilih Menafsirkan Mengukur

Memisahkan Mendukung Menilai



28

Ra-
nah

Ting-
katan Kemampuan Kata Operasional

Memonitor Mengarahkan Menimbang

memperjelas Mengecek Menugaskan

Mempertahankan Mengetes Merinci

Mempresiksi Mengkoordinasikan membenarkan

Memproyeksikan Mengkriik Menyalahkan

memutuskan Mengkritisi

C6 Mencipta
(Create)

Memadukan Menemukan mengoreksi

Membangun Mengabstraksi Mengumpulkan

Membatas Menganimasi Mengusulkan hipotesis

Membentuk Mengarang Menyiapkan

Membuat Mengatur Menyusun

Membuat rancangan Menggabungkan Merancang

Memfasilitasi Menggeneralisasikan Merekonstruksi

Memperjelas Menghasilkan karya Merencanakan

Memproduksi Menghubungkan Mereparasi

Memunjulkan Mengingatkan Merumuskan

Menampilkan Mengkategorikan Memperbarui

Menanggulangi Mengkode Menyempurnakan

Menciptakan Mengombinasikan Memperkuat

Mendikte Mengkreasikan Memperindah

Mengubah

A1 Menerima Mengikuti Mematuhi Meminati

Menganut Mematuhi

Af
ek

tif

A2 Merespon

Mengompromikan Menyetujui Mengatakan

Menyenangi Menamilkan Memilah

Menyambut Melaporkan Menolak

Mendukung Memilih

A3 Menghargai
Mengasumsikan Memprakarsai Menekankan

Meyakini Mengimani Menyumbang

Memperjelas

A4 Mengorganisas
ikan

Mengubah Mempertahankan Mengelola

Menata Membangun Menegosiasi

Mengklasifikasikan Membentuk pendapat Merembuk

Mengombinasikan Memadukan

A5
Mengkarakteri

sasi
menutut nilai

Membiasakan Mempengaruhi Membuktikan

Mengubah perilaku Mengkualifikasi Memecahkan

Berakhlak mulia Melayani
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Ra-
nah

Ting-
katan Kemampuan Kata Operasional

Ps
ik

om
ot

or
ik

P1 Meniru Menyalin Mereplikasi Mematuhi

Mengikuti Mengulangi

P2 Memanipulasi Kembali membuat Melakukan Menerapkan

Membangun Melaksanakan

P3 Presisi Menunjukkan Menyumbangkan Menyempurnakan

Melengkapi Mengkalibrasi Mengendalikan

P4 Artikulasi

Membangun Mengintegrasikan Memodifikasi

Mengatasi Beradaptasi Memodifikasi

Menggabungkan Mengembangkan Master

Koordinat Merumuskan

P4 Naturalisasi Mendesain Mengelola

Menentukan Menciptakan
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IV. PEMBENTUKAN MATA KULIAH/BLOK MATA KULIAH

4.1 Pembentukan Mata Kuliah/Blok
Alur  penentuan  mata  kuliah diperlihatkan  dalam  Gambar  4.1.  Mata  kuliah

adalah wadah  dari  bahan  kajian.  Pola  penentuan  matakuliah  dapat  dilakukan  dengan
mengelompokkan  bahan  kajian  yang  setara,  kemudian  memberikan  nama  pada
kelompok bahan kajian tersebut.

Gambar 4.1 Alur pembentukan mata kuliah/blok

Langkah-langkah membentuk mata kuliah:
1. Dibuat  matriks  yang  menunjukkan  hubungan  antara  capaian  pembelajaran

dengan bahan kajian, untuk membentuk sebuah mata kuliah.
2. Dalam konsep ini, sebuah mata kuliah memungkinkan  berisi berbagai bahan

kajian yang terkait erat dan diperlukan untuk disatukan karena pertimbangan
efektifitas pembelajaran. Artinya suatu bahan kajian dipahami dalam konteks
tertentu. (Materi etika bisa digabung dengan materi rekayasa, atau mungkin
dengan  manajemen.  Belajar  matematika  dalam  konteks  elektro,  sangat
mungkin menjadi satu mata kuliah).

3. Sebuah mata kuliah dapat dibangun dari satu bahan kajian untuk mencapai
satu  capaian  pembelajaran  atau  beberapa  capaian  pembelajaran sekaligus.
Sehingga dengan adanya penggabungan bahan kajian ini, ada kecenderungan
jumlah mata kuliah menjadi lebih sedikit dengan bobot sks yang lebih besar.

BAHAN KAJIAN

MATA KULIAH

MEMBENTUK
MATRIK

CAPAIAN
PEMBELAJARAN
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Tabel 4.1 Contoh penentuan mata kuliah / blok

Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan
kajian, dapat  dibentuk  mata  kuliah  beserta  perkiraan  besarnya  beban  atau  alokasi
waktu. Nama matakuliah penting untuk menyesuaikan dengan penamaan yang lazim
dalam program studi sejenis baik yang ada di Indonesia ataupun di Negara lain. Setiap
satu bahan kajian (BK) hanya dapat masuk dalam satu mata kuliah (MK), dan satu mata
kuliah (MK) dapat berisi satu bahan atau lebih bahan kajian (BK).

Contoh Pembentukan Mata Kuliah untuk program sarjana Arsitektur
diperlihatkan pada Tabel 4.1. Dalam gambar tersebut diperlihatkan beberapa model mata
kuliah, sebagai berikut: MKA dan MKD adalah dua jenis mata kuliah dengan bahan
kajian yang berbeda untuk mencapai satu capaian pembelajaran; MKB adalah mata kuliah
dengan 2 jenis bahan kajian untuk mencapai capaian pembelajaran yang sama;  MKC
adalah  contoh  satu  bahan  kajian  untuk  mencapai  berbagai capaian pembelajaran.

Merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui
beberapa pertimbangan, yaitu:

 Adanya  keterkaitan  yang  erat  antar  bahan  kajian  yang  bila  dipelajari
secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya;

 Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan
menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu;

 Adanya  metode  pembelajaran  yang  tepat  yang  menjadikan  pencapaian
kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada
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mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan
terintegrasi.

Dengan  demikian,  pembentukan  mata  kuliah  mempunyai  fleksibilitas  yang
tinggi, sehingga satu program sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata
kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus
serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi. Pengembangan
Lampiran 5 merupakan langkah pembentukan mata kuliah, dengan beberapa bahan
kajian yang berkaitan diambil dan dikemas menjadi satu kesatuan. Selanjutnya tiap mata
kuliah akan ditentukan bobotnya dengan mempertimbangkan kedalaman dan
keluasannya. Lampiran 6 memperlihatkan tabel langkah tersebut.

4.2 Penentuan Satuan Kredit Semester (sks)
Sesuai  Permenristekdikti  No.  44  Tahun  2015, dinyatakan bahwa beban  belajar

mahasiswa dinyatakan  dalam  besaran  satuan  kredit  semester  (sks).  Penetapan  sks
dilakukan dengan  mempertimbangkan  beban  kerja  yang  diperlukan  mahasiswa  dalam
proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah
ditetapkan.

Variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan besarnya sks adalah:
1.  Tingkat kemampuan yang ingin dicapai
2.  Tingkat keluasan dan kedalam bahan kajian yang dipelajari
3.  Cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan
4.  Posisi/letak semester suatu mata kuliah atau kegiatan pembelajaran dilakukan
5. Perbandingan  terhadap  keseluruhan  beban  studi  di  satu  semester  yang

menunjukkan kontribusi suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Besarnya sks setiap mata kuliah dihitung dengan membagi bobot mata kuliah
dibagi dengan jumlah bobot dari seluruh matakuliah kemudian dikalikan dengan total sks
yang wajib ditempuh dalam satu siklus studi pada program studi, atau seperti rumus
berikut.

Rambu  yang  harus  diperhatikan  adalah  regulasi  masa  studi  yang  telah
ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti. Regulasi
tentang standar masa studi dan jumlah sks untuk setiap jenjang program studi dalam
sebelumnya telah ditunda pemberlakuannya melalui Surat Edaran Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang
Evaluasi Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan.

Dengan  demikian,  maka  acuan standar  masa  studi  dan  jumlah  sks  untuk
setiap  jenjang  program  studi  untuk sementara dikembalikan lagi kepada Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yaitu:
- D3 dengan masa studi 3-5 tahun untuk 110 sks
- S1 dengan masa studi 4-7 tahun untuk 144 sks
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- S2 dengan masa studi 2-5 tahun untuk 36 sks
- S3 dengan masa studi 3-6 tahun untuk 36 sks

Contoh pembentukan SKS mata kuliah diawali dengan penentuan bahan kajian
dan bobotnya, seperti tapak pada tabel 4.2. Pada tabel tersebut nampak bahwa untuk
mencapai satu unsur CP pada profil Teknisi Flebotomi, dibutuhkan 19 bahan kajian (BK)
yang dikemas dalam 5 (lima) Mata kuliah (MK). Pada tabel di atas juga telah disusun
disusun bahan kajian beserta bobotnya. Sedangkan Lampiran 7 memperlihatkan
template untuk langkah penetuan SKS mata kuliah ini.

Tabel 4.2 Mata kuliah, bahan kajian dan bobot

Sebagai  kelanjutannya, maka  jika  untuk menyelesaikan  seluruh  mata  kuliah
pada  tabel  berikut  adalah  50  sks  (ini  hanya contoh), maka tabel sks dapat diisi dengan
formula bobot MK/total bobot dikalikan total sks yang harus ditempuh, seperti pada Tabel
4.3.
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Tabel 4.3 Mata kuliah, bobot dan SKS

4.3 Mata Kuliah Wajib Umum Nasional dan Institusional

4.3.1 Mata Kuliah Wajib Umum Nasional
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3

menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama,
Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program
sarjana dan diploma. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang tujuan utamanya
adalah untuk mewujudkan capaian pembelajaran dari unsur sikap. Oleh karena itu semua
program sarjana dan diploma diwajibkan memprogramkan mata kuliah tersebut.

Bahkan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Buku Bahan Ajar Mata Kuliah
Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dalam rangka
memperkaya materi bahan ajar empat mata kuliah wajib tersebut. Buku Bahan Ajar Mata
Kuliah Wajib tersebut juga disusun untuk memperkuat wahana pendidikan karakter
Bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) yang mampu mengantarkan mahasiswa bersikap adaptif, kompetitif, dan
menjadi lulusan yang cinta tanah air, siap bela negara, serta mampu meningkatkan jati
diri bangsanya. Seluruh perguruan tinggi dihimbau untuk menggunakan Buku Bahan Ajar
Mata Kuliah Wajib tersebut sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam proses
pembelajaran di perguruan tinggi. Bahan ajar tersebut dapat diunduh pada
http://belmawa.ristekdikti.go.id/2016/12/09/surat-edaran-bahan-ajar-mata-kuliah-wajib-
umum/

4.3.2 Mata Kuliah Wajib Umum Institusional
Pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa institusi memiliki Capaian

Pembelajaran institusional unsur sikap, yaitu memiliki karakter religius nasionalis
yang kuat sebagai wujud pengamalan butir-butir Pancasila. Capaian Pembelajara ini
tidak diwujudkan dalam mata kuliah khusus, melainkan akan dimasukkan dalam satu atau
beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang didalamnya akan dimasukkan capaian
pembelajaran sikap dalam lingkup institusioal ini, ditentukan oleh Program Studi atau
Fakultas masing-masing.

Pada bagian sebelumnya juga disebutkan adanya dua capaian pembelajaran
institusional unsur ketrampilan umum. Yang pertama adalah mampu menjadi tim
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peneliti yang melakukan riset dengan luaran yang terpublikasikan, mendapatkan
paten atau HKI lain. Sedangkan yang kedua adalah memiliki jiwa kewirausahaan
yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni, berwawasan lingkungan,
bisnis dan pertanian industrial.

Dalam mewujudkan capaian pembelajaran institusional unsur  ketrampilan yang
pertama, yaitu mampu menjadi tim peneliti yang melakukan riset dengan luaran yang
terpublikasikan, mendapatkan paten atau HKI lain, tidak ada mata kuliah khusus yang
dibentuk. Capaian tersebut wajib dimasukkan dalam mata kuliah Metode Penelitian dan
atau Skripsi, atau mata kuliah lain yang ditentukan oleh Program Studi atau Fakultas
masing-masing. Sedangkan untuk mewujudkan capaian pembelajaran yang kedua, yaitu
memiliki jiwa kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni,
berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial, Universitas telah menetapkan
dua mata kuliah yang wajib diberikan kepada mahasiswa tingkat sarjana dan diploma,
yaitu mata kuliah Kewirausahan dan Bisnis serta mata kuliah Wawasan Lingkungan
dan Pertanian Industrial. Bahan kajian untuk kedua mata kuliah ini dapat disesuaikan
dengan bidang ilmu masing-masing Program Studi, namun akan ada forum secara berkala
di tingkat Universitas  untuk penyamaan presepsi.

4.3.2 Mata Kuliah Wajib Umum Fakultas
Selain capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi, Fakultas dan atau

Program Studi dapat menetapkan capaian pembelajaran tambahan unsur sikap dan
pengetahuan umum pada tingkat universitas dan atau program studi. Capaian tersebut
dapat diikuti dengan pembentukan mata kuliah, maupun hanya menjadi capaian yang
dibebankan pada satu atau beberapa mata kuliah.
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V. PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM

5.1 Model Seri atau Paralel
Setelah  diperoleh  perkiraan  besarnya  sks  setiap  mata  kuliah,  maka  langkah

selanjutnya adalah menyusun mata kuliah tersebut di dalam semester. Penyajian mata
kuliah dalam semester ini sering dikenal sebagai struktur kurikulum.  Secara  teoritis
terdapat  dua  macam  pendekatan  struktur  kurikulum,  yaitu  (1) pendekatan  serial;  dan
(2)  pendekatan  paralel,  dengan  mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap
karakteristik bahan kajian yang telah dirumuskan, efektivitas pentahapan  pendidikan
pada  masing-masing  program  studi,  serta  ketersediaan sumber  daya  yang  diperlukan
untuk  impelementasinya,  seperti  diilustrasikan  pada Gambar 2.6.

Pendekatan serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika
atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang
paling  dasar  (berdasarkan  logika  keilmuannya)  sampai di  semester  akhir  yang
merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah saling berhubungan,
dengan  ditunjukkan  dari  adanya  mata  kuliah  prasyarat  (pre-requisite).  Mata  kuliah
yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya.

Pendekatan  parallel  adalah  pendekatan  yang  menyusun  mata  kuliah  berdasarkan
strategi  pembelajaran,  sehingga  prasyarat  (pre-requisite)  tidak  mendapatkan
penekanan. Integrasi antar-materi dilakukan lebih awal.

Gambar 5.1 Model kurikulum

5.2 Model Hibrida

Pemilihan  pendekatan  serial  dan  paralel  didasarkan  kepada  karakteristik
materi keilmuan suatu program studi. Selain kedua pendekatan di atas, ada juga
pendekatan lain yang menggunakan model hibrida seperti yang terlihat dalam Gambar
5.2.
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Gambar 5.2 Model kurikulum hibrida
Permasalahan yang sering muncul adalah siapa yang harus membuat hubungan

antar mata kuliah antar semester? Mahasiswa atau dosen? Jika mahasiswa, mereka belum
memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka keilmuan tersebut. Jika
dosen,  tidak  ada yang  menjamin  terjadinya  kaitan  tersebut  mengingat  antara  mata
kuliah satu dengan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin adanya
komunikasi  yang  baik  antar  dosen-dosen  yang  terlibat.  Kelemahan  inilah  yang
menyebabkan lulusan dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang
terintegrasi. Sisi lain dari adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab
melambatnya  kelulusan  mahasiswa  karena  bila  salah  satu  mata  kuliah  prasyarat
tersebut gagal dia harus mengulang di tahun berikutnya.

Dengan  demikian  struktur  kurikulum  bisa  disusun  dengan  lebih  bervariasi.
Hanya yang terpenting bukan kebenaran strukturnya tetapi kurikulum harus dilihat
sebagai program  untuk  mencapai  kompetensi  lulusan yang  harus  dilaksanakan.
Kurikulum bukan  hanya  sekedar  dokumen  saja,  kurikulum  sebagaimana  diungkapkan
dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 adalah: ”Kurikulum pendidikan tinggi adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran
serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi”. Lampiran 8 memperlihatkan contoh
sederhana model kurikulum.
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VI. IMPLEMENTASI KURIKULUM

6.1  Reviewer
Setelah tim kurikulum program studi dan fakultas menyelesaikan tahapan

penyusunan kurikulum, harus dilakukan peninjauan draft kurikulum oleh para pakar di
bidangnya dan asosiasi profesi yang terkait untuk masing-masing program studi.
Peninjauan dilakukan melalui proses review, dan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
a.  Setelah dirumuskan Capaian Pembelajaran.
b.  Setelah dirumuskan Bahan Kajian.
c.  Setelah dirumuskan Rancangan Pembelajaran, yang didalamnya terdapat RPS.

Untuk proses review pertama dan ketiga perlu dilibatkan reviewer eksternal.
Proses ini perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya standar yang diberlakukan.

6.2  Pengesahan
Buku  kurikulum  program  studi, setelah dirangkum menjadi kurikulum fakultas

dan setelah mendapat rekomendasi Senat Fakultas, diajukan  kepada  Rektor  oleh  Dekan,
untuk dikompilasi menjadi Buku Kurikulum Universitas.  Pengesahan  Buku  Kurikulum
dilakukan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor setelah mendapat rekomendasi dari
Senat Universitas Jember.  Buku  kurikulum  tersebut  dinyatakan  menjadi  acuan  dasar
bagi  penyelenggaraan operasional  akademik,  pengerahan  dosen  dan  sumberdaya
akademik  lainnya,  serta untuk acuan kegiatan investasi dan pengelolaan keuangan di
Universitas Jember.

6.3  Sosialisasi
Setelah  buku  kurikulum  selesai  disahkan  oleh  Rektor,  sosialisasi kurikulum

baru perlu dilakukan. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan dengan target/sasaran, metode
serta penjadwalan tertentu. Tabel 6.1 merupakan salah satu sasaran dan metode yang
dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi.

Tabel 6.1 Sasaran dan metode sosialisasi

Sasaran Metode
Manajemen Brifing dan Curah Pendapat
Dosen Brifing dan dialog interaktif
Mahasiswa Dialog interaktif
Umum Pubikasi media massa
Pemangku kepentingan Pubikasi dan dialog interaktif
Orang tua mahasiswa Pubikasi dan dialog interaktif
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6.3 SKPI dan Transkrip Akademik
Capaian  pembelajaran  yang  telah  disusun  dalam  Buku  Kurikulum   akan

berimplikasi pada SKPI. Sedangkan Struktur Kurikulum yang telah disusun dalam Buku
Kurikulum  akan berimplikasi pada perubahan transkrip akademik. Oleh  karena  itu,
sebagai  rangkaian  penyusunan  kurikulum,  perlu  dilakukan pemutakhiran konten SKPI
dan Transkrip Akademik. SKPI dan Transkrip akademik disusun dalam dua bahasa, yaitu
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
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VII. TRANSISI KURIKULUM BARU

7.1  Rambu-Rambu Ekuivalensi
Dengan pemberlakuan kurikulum baru sebagai pengganti kurikulum yang lama,

maka akan terdapat sejumlah mahasiswa pada angkatan tertentu akan mengalami masa
perubahan, atau mengalami berada  pada  masa  transisi  kurikulum. Transisi terutama
terkait dengan struktur matakuliah. Untuk itu harus dibuat sebuah  ketentuan  ekuivalensi
(penyepadanan  mata  kuliah)  dari  kurikulum  lama menuju  kurikulum  baru.

Prinsip-prinsip utama yang  perlu  dijaga  dalam  proses ekuivalensi adalah proses
ekivelensi dibuat sederhana dan tidak boleh merugikan mahasiswa. Selain itu, ekuivalensi
juga perlu diupayakan  tidak  mundur  ke  semester  atau  tingkat  sebelumnya  (arah
maju). Jika terdapat perbedaan struktur yanag membuat pergeseran matakuliah,
diperlukan pula penyelenggaran mata kuliah semester gasal/genap kurikulum baru/lama
pada semester yang genap/gasal.

7.2  Pedoman Teknis Ekuivalensi
Untuk proses ekuivalensi, maka beberapa ketentuan berikut dapat menjadi

pedoman.
d. Mahasiswa pada angkatan tertentu yang telah menempuh kurikulum lama tetap

mengikuti kurikulum lama, sedangkan untuk mahasiswa angkatan mulai
diberlakukannya kurikulum baru, wajib menggunakan kurikulum baru. Dengan
demikian, bagi mahasiswa yang menempuh kurikulum lama tetapi mengalami
leterlambatan kelulusan dan masih harus menempuh mata kuliah tertentu, maka tidak
perlu dibuka kembali, tetapi cukup dilakukan  ekuivalensi  dengan menempuh mata
kuliah yang ada di kurikulum  baru.

e. Tidak ada sks lulus yang hilang, kecuali atas permintaan mahasiswa dengan
persetujuan oleh dosen wali.

f. Jumlah sks yang sudah lulus diakui, dengan arti lulus dengan nilai A, B+, B, C+, C,
D+ dan D, sepanjang nilai tersebut menyebabkan IPK >= 2,00.

g. Yang  akan  tertulis  di  dalam  transkrip  adalah  nama  mata  kuliah  yang  sudah
diambil (Kurikulum lama) dan dinyatakan lulus, ditambah dengan nama mata kuliah
yang diambil pada Kurikulum baru.

h. Mata  kuliah  praktikum  berekuivalensi  dengan  SKS  berbeda  dan  materi berbeda,
semisal materi pada Kurikulum baru lebih banyak, maka mahasiswa yang  sudah
lulus  mata  kuliah  praktikum  tersebut  tidak  perlu  mengambil kembali materi
praktikum yang baru.

i. Dalam  menentukan  mata  kuliah  yang  harus  diambil  pada  Kurikulum  baru, dosen
wali dan mahasiswa harus memperhitungkan dengan cermat agar semaksimal
mungkin melengkapi semua kelompok mata kuliah dan sks.

j. Mahasiswa  yang  telah  lulus  seluruh  mata  kuliah  dan  tinggal  menyelesaikan tugas
akhir/proyek akhir/skripsi/thesis/desertasi dibebaskan dari ekuivalensi mata kuliah.
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VIII. EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM

8.1 Tahap Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum
Untuk  penjaminan mutu, serta meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi

pembelajaran,  implementasi  kurikulum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pemantauan  dan
evaluasi.  Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum program studi dilakukan
dalam tiga jenjang waktu, yakni  pemantuan dan evaluasi  jangka  panjang,  jangka
menengah,  dan  jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi jangka pendek dimaksudkan
untuk mengkaji metode pembelajaran  suatu  matakuliah  pada  kurikulum  yang  sedang
berlaku.  Hasil  pemantauan  dan  evaluasi  jangka  menengah  dapat  dipergunakan
sebagai  acuan  bagi  perbaikan  bahan kajian  matakuliah  pada  kurikulum  yang  sedang
berlaku. Hasil pemantauan  dan evaluasi jangka panjang, akan menjadi  acuan  bagi
penyusunan  kurikulum yang  akan datang. Gambar 8.1 memperlihatkan penjejangan
waktu pemantauan dan evaluasi kurikulum.

Gambar 8.1 Penjenjangan pemantauan dan evaluasi kurikulum

8.2 Evaluasi Jangka Panjang
Evaluasi  berjangka  panjang  (4  tahunan)  adalah  evaluasi  yang  bersifat

menyeluruh (overhaul) dalam rangka peninjauan dan perbaikan keseluruhan isi
kurikulum sesuai dengan masa keberlakuannya. Evaluasi dilakukan oleh tim kurikulum
masing-masing program  studi  dengan  berkoordinasi  pada  tingkat fakultas dan
universitas dan sudah dapat dilakukan sejak awal implementasi kurikulum, serta
dijalankan dengan intensif mulai awal tahun ketiga penyelenggaraan kurikulum. Evaluasi
kurikulum  jangka  juga  melibatkan  proses-proses  review  oleh  para  pakar eksternal,
yaitu dengan kriteria kualifikasi Guru Besar dan/atau pakar kurikulum pada program studi
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di perguruan tinggi dengan akreditasi nasional dan/atau internasional sangat baik. Dapat
pula beberapa orang akademisi  senior  yang  dikenal  sangat  memahami  kurikulum  dan
memiliki afiliasi pada asosiasi program studi/perguruan tinggi yang sesuai dan atau
akademisi/Praktisi senior yang memiliki afiliasi pada asosiasi profesi dan/atau asosiasi
industri yang terkait dengan program studi.

8.2 Evaluasi Jangka Menengah
Evaluasi  berjangka  menengah  (tahunan)  adalah  evaluasi  yang  dilakukan

sebagai bagian dari siklus tahunan mata kuliah dalam rangka peninjauan kebaruan bahan
kajian tiap mata kuliah dengan perkembangan terkini, kesesuaian metoda pembelajaran
dengan karakteristik mata kuliah dan sumber daya program studi, serta ketepatan
pemilihan model asesmen  dengan jenis  dan tingkat kompetensi  yang dituju tiap mata
kuliah. Evaluasi  jangka  menengah  dilakukan  oleh  tim  dosen  mata  kuliah  dengan
berkoordinasi  pada  tingkat  kelompok  keahlian  dan  program  studi.  Evaluasi
penyelenggaraan mata kuliah pada akhir suatu semester digunakan sebagai masukan
dalam  perbaikan  materi,  pemilihan  metoda  pembelajaran,  penyesuaian  model
asesmen,  dan  persiapan  penyelenggaraan  pada  semester  berikutnya.  Instrumen utama
yang digunakan dalam evaluasi adalah portfolio mata kuliah.

Mekanisme evaluasi diformalkan dalam bentuk rapat koordinasi evaluasi
perkuliahan menjelang  akhir  semester  dan  rapat  koordinasi  persiapan  perkuliahan
menjelang awal  semester  penyelenggaraan  suatu  mata  kuliah.  Keluaran  utama  dari
evaluasi jangka menengah ini adalah rencana penyelenggaraan pembelajaran yang lebih
baik untuk  tiap  mata  kuliah, atau umum disebut dengan Rekonstruksi mata kuliah, yang
setidaknya  meliputi:  silabus,  metoda  pembelajaran, model asesmen, dan bahan kajian
pendukung pembelajaran.

8.3 Evaluasi Jangka Pendek
Evaluasi  jangka  pendek  terdiri  dari  proses  evaluasi  dan  penyesuaian  metode

pembelajaran yang dilakukan untuk merespon dinamika proses pembelajaran dalam satu
semester  penyelenggaraan  suatu  mata  kuliah.  Evaluasi  ini  dilakukan  oleh  tim dosen
mata kuliah dalam periode harian, mingguan, atau bulanan (sesuai kebutuhan, dan dapat
dipicu oleh dipicu oleh statistik pencapaian nilai tugas, kuis, ujian dll., atau
kecenderungan pola belajar dan interaksi di dalam kelas). Evaluasi dapat dilakukan
terhadap satu atau sekelompok bahan kajian dalam satu mata kuliah. Keluaran utama dari
evaluasi  jangka  pendek  adalah  rencana  metoda  pembelajaran  yang  lebih  sesuai
dengan kondisi kelas dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran.
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IX. PENUTUP

Kurikulum bukanlah kumpulan mata kuliah saja, namun lebih jauh dari itu,
kurikulum merupakan  rancangan tujuan, isi, proses,  evaluasi,  dan  penilaian  menuju
tercapainya kompetensi  dan  profil  lulusan  yang  diinginkan.  Prinsip  memulai  dari
akhir  harus digunakan dalam penyusunan kurikulum, berangkat dari penentuan profil
maupun capaian pembelajaran terlebih dahulu sebelum menentukan yang lainnya. Ini
berarti, dalam menyususn kurikulum  membutuhkan  proses  yang terintegrasi antara
satu tahapan dengan tahapan yang lain, dan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Penyusunan kurikulum  dituangkan  dalam  sebuah  dokumen  yang  disebut
sebagai  Buku Kurikulum. Didalam buku inilah seluruh tahapan terintegrasi tersebut
dituangkan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan maupun evaluasi kurikulum. Buku
Kurikulum juga merupakan standar mutu program yang menentukan kualitas lulusan
seperti apa yang ingin dihasilkan oleh program studi.  Perubahan  dan  pengembangan
berkelanjutan  sebuah  kurikulum dapat melahirkan kurikulum baru, proses pembelajaran
baru, penilaian baru dan lain-lain.

Besar  kecilnya  perubahan dari kurikulum  yang dihasilkan dengan kurikulum
yang berlaku sebelumnya, harus diperhatikan dalam proses implementasi kurikulum baru.
Proses transisi dan ekuivalensi menjadi penting disamping sosialisasi dan penyamaan
pemahaman diantara pihak yang berkepentingan dengan kurikulum. Dalam proses
perubahan kurikulum, tidak boleh ada pembelajar (mahasiswa) yang dirugikan.

Semoga pedoman penyusunan kurikulum ini dapat membantu setiap satuan
program dalam  menyusun  kurikulum yang  terintegrasi  dan  selaras antara  profil
lulusan  yang diharapkan  dengan  kajian  matakuliah  yang  diajarkan,  dan  juga  selaras
dengan bentuk proses pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai. Dan terakhir,
selaras antara kompetensi yang hendak dicapai dengan konten dan jenis evaluasi atau
penilaian yang digunakan.
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LAMPIRAN - TEMPLATE

Lampiran 1.a Template Identitas dan Rumpun Keilmuan Program Studi
Identitas Program Studi
Nama/Kode Disesuaikan Nomenklatur Permendikbud No. 154

Tahun 2014

Izin

Akreditasi
Gelar
Deskripsi
Visi
Misi
Tujuan

Template Rumpun Keilmuan
1 Uraian Bidang

ilmu/bidang kajian/
Body of knowledge
(mengacu pada
Permendikbud No.
154/2014)

2 Diagram relasi antar
bidang

3 Penjelasan tentang
perkembangan bidang
ilmu atau bidang kajian
saat ini dan 10 tahun ke
depan

Lampiran 1.b Analisis SWOT
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IFAS                        EFAS

Strength (S) Weakness (W)

Opportunity (O) Strategi S-O Strategi W-O

Treath (T) Strategi S-T Strategi W-T
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Lampiran 2 Tracer Study dan Market Signals
1. Identitas alumni

Nama :
Nomor Telepon/HP :
Alamat Email :
Nomor Mahasiswa :
Tahun Lulus :
Prodi :

2. Pertanyaan
1) Kapan anda mulai mencari pekerjaan?

k. Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan. Cukup dijawab berapa bulan sebelum
lulus, berapa bulan setelah lulus atau tidak mencari kerja karena berwirausaha
2) Bagaimana anda mencari pekerjaan tersebut?

l. Bisa dijawab dengan melalui iklan di koran/majalah, brosur, melamar ke perusahaan
tanpa mengetahui lowongan yang ada pergi ke bursa/pameran kerja, mencari lewat
internet/iklan online/milis, Dihubungi oleh perusahaan, Menghubungi, Menghubungi
agen tenaga kerja komersial/swasta, Memeroleh informasi dari pusat/kantor
pengembangan karir fakultas/universitas, Menghubungi kantor
kemahasiswaan/hubungan alumni, Membangun jejaring (network) sejak masih
kuliah, Melalui relasi (misalnya dosen, orang tua, saudara, teman, dll.), Membangun
bisnis sendiri, Melalui penempatan kerja atau magang, Bekerja di tempat yang sama
dengan tempat kerja semasa kuliah, Lainnya
3) Berapa bulan waktu yang dihabiskan (sebelum dan sesudah kelulusan) untuk

memeroleh pekerjaan pertama?
4) Berapa perusahaan/instansi/institusi yang sudah anda lamar (lewat surat atau e-

mail) sebelum anda memeroleh pekerjaan pertama?
5) Berapa banyak perusahaan/instansi/institusi yang merespons lamaran anda?
6) Berapa banyak perusahaan/instansi/institusi yang mengundang anda untuk

wawancara?
7) Apakah anda bekerja saat ini (termasuk kerja sambilan dan wirausaha)?
8) Bagaimana anda menggambarkan situasi anda saat ini?
9) Apakah anda aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir?
10) Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang?
11) Kira-kira berapa pendapatan anda setiap bulannya?
12) Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan anda?
13) Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai untuk pekerjaan anda saat ini?
14) Jika menurut anda pekerjaan anda saat ini tidak sesuai dengan pendidikan anda,

mengapa anda mengambilnya? Jawaban bisa lebih dari satu
15) Pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi pada tabel di bawah ini yang anda

kuasai?

Tabel Kompetensi saat lulus
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Kompetensi
Sangat
tinggi

Tinggi Rendah
Sangat
Redah

Pengetahuan di bidang atau disiplin ilmu anda
Pengetahuan di luar bidang atau disiplin ilmu
anda
Pengetahuan umum
Bahasa Inggris
Ketrampilan internet
Ketrampilan komputer
Berpikir kritis
Ketrampilan riset
Kemampuan belajar
Kemampuan berkomunikasi
Bekerja di bawah tekanan
Manajemen waktu
Bekerja secara mandiri
Bekerja dalam tim/bekerjasama dengan orang
lain
Kemampuan dalam memecahkan masalah
Negosiasi
Kemampuan analisis
Toleransi
Kemampuan adaptasi
Loyalitas
Integritas
Bekerja dengan orang yang berbeda budaya
maupun latar belakang
Kepemimpinan
Kemampuan dalam memegang tanggungjawab
Inisiatif
Manajemen proyek/program
Kemampuan untuk memresentasikan
ide/produk/laporan
Kemampuan dalam menulis laporan, memo dan
dokumen
Kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat

16) Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam
pekerjaan?

Tabel Kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan

Kompetensi
Sangat
tinggi

Tinggi Rendah
Sangat
Redah

Pengetahuan di bidang atau disiplin ilmu anda
Pengetahuan di luar bidang atau disiplin ilmu
anda
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Kompetensi
Sangat
tinggi

Tinggi Rendah
Sangat
Redah

Pengetahuan umum
Bahasa Inggris
Ketrampilan internet
Ketrampilan komputer
Berpikir kritis
Ketrampilan riset
Kemampuan belajar
Kemampuan berkomunikasi
Bekerja di bawah tekanan
Manajemen waktu
Bekerja secara mandiri
Bekerja dalam tim/bekerjasama dengan orang
lain
Kemampuan dalam memecahkan masalah
Negosiasi
Kemampuan analisis
Toleransi
Kemampuan adaptasi
Loyalitas
Integritas
Bekerja dengan orang yang berbeda budaya
maupun latar belakang
Kepemimpinan
Kemampuan dalam memegang tanggungjawab
Inisiatif
Manajemen proyek/program
Kemampuan untuk memresentasikan
ide/produk/laporan
Kemampuan dalam menulis laporan, memo dan
dokumen
Kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat
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Lampiran 3 Profil Lulusan

Profil Deskripsi singkat Deskripsi rinci
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Lampiran 4 Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi

SIKAP
No Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Institusional

KETRAMPILAN UMUM
No Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Institusional

PENGETAHUAN
No Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Institusional

KETRAMPILAN KHUSUS
No Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Institusional
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Lampiran 5 Rumusan Bahan Kajian dan Mata Kuliah

No Capaian
Pembelajaran

Bahan Kajian
Inti

Keilmuan
IPTEKS

Pendukung
IPTEKS

pelengkap
Yang

dikembangkan
Untuk masa

Depan
Ciri PT

Keterangan :
Setelah bahan kajian dirumuskan, selanjutnya dikelompokkan menjadi sejumlah mata
kuliah, dengan cara mengambil beberapa bagian dari bahan kajian yang relevan untuk
suatu mata kuliah
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Lampiran 6 Matrix Penentuan Bobot Mata Kuliah

No Mata kuliah Bahan Kajian Bobot Bahan
Kajian

Bobot total /
Bobot Mata

Kuliah

1

2
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Lampiran 7 Matrix Penentuan SKS Mata Kuliah
No Mata Kuliah Bobot Mata Kuliah SKS Mata Kuliah

Jumlah Bobot total SKS total

Keterangan :
SKS mata kuliah dihitung dengan rumus : (Bobot mata kuliah/Bobot total) X SKS total
program studi
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Lampiran 8 Struktur Kurikulum
a. Contoh Model Seri

Semester I Semester II Semester III ......

Mata kuliah 1 Mata kuliah 9 Mata kuliah 14

Mata Kuliah 4

b. Contoh Model Paralel
Semester I Semester II Semester III ......

Mata kuliah 1 Mata kuliah 9 Mata kuliah 14

Mata Kuliah 4

c. Contoh Model Hibrida
Semester I Semester II Semester III ......

Mata kuliah 1 Mata kuliah 9 Mata kuliah 14

Mata Kuliah 4
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Lampiran 9 Sebaran Mata Kuliah

SEMESTER I
Kode Mata Kuliah Nama mata Kuliah sks

Sks total

SEMESTER II
Kode Mata Kuliah Nama mata Kuliah sks

Sks total
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