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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmah dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Pengembangan
Kurikulum ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terimakasih kami
sampaikan kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah menyiapkan materi dan
mengorganisasikanya sehingga menjadi pedoman yang siap untuk ditetapkan.

Sesuai dengan Visi Univet Bantara yaitu menjadi universitas yang mampu
menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai kejuangan
maka upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi keniscayaan yang harus terus menerus
dilakukan. Peningkatan mutu pendidikan memerlukan adanya kurikulum yang mantap,
berorientasi pada kebutuhan pasar kerja ke depan, tanggap terhadap kemajuan IPTEKS
dan selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu
pedoman ini penting sebagai acuan program studi di lingkungan Univet Bantara dalam
menata kurikulum yang saat ini variasinya masih relatif tinggi dan menurut penilaian
sejumlah assesor BAN PT sebagian belum memenuhi standar kurikulum yang baik.

Dengan diterbitkannya pedoman ini diharapkan seluruh program studi di
lingkungan Univet Bantara dapat segera melakukan pengembangan dan menyesuaikan
konstruksi kurikulumnya sehingga dapat diajadikan acuan dalam pelaksanaan layanan
pendidikan oleh dosen kepada mahasiswa dan dapat memberi gambaran bagi mahasiswa
tentang kompetensi yang akan diperoleh dari program studi pilihannya. Pada lingkup
mikro hal tersebut  merupakan bagian dari pertanggungjawaban dosen terhadap
mahasiswa dan secara makro menunjukkan akuntabilitas lembaga terhadap masyarakat.

Pedoman ini bersifat dinamis sehingga terbuka untuk dilakukan revisi dan
perubahan sesuai kebutuhan. Demikian, semoga pedoman ini dapat digunakan
sebagaimana mestinya dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang
berkepentingan. Aamiin.

Sukoharjo, 10 November 2016
Rektor,

Prof. Dr. Ali Mursyid W.M., M.P.
NIP.19641224199404113
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KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program
doktor, dan   program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

5. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah kurikulum yang dikembangkan oleh
Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk
setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak
mulia, dan ketrampilan.

6. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma
wajib memuat mata kuliah :
a. Agama;
b. Pancasila;
c. Kewarganegaraan; dan
d. Bahasa Indonesia.

7. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan  metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari  bahan kajian/materi ajar  yang
dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata
kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai
cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu
(parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan
kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

10. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses
pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna
memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.

11. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian
proses dan  hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Rasional
Perubahan yang sangat cepat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

berdampak pada semua sektor kehidupan dan mengharuskan semua elemen
masyarakat menerima dan mensikapi perkembangan tersebut secara tepat. Bagi
lembaga pendidikan tinggi hal tersebut berdampak pada keharusan untuk
menyediakan kurikulum pendidikan yang visioner, realistik, terukur, dan akuntabel.
Sebelum tahun 1999, kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1)
atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu menjadi indikator berakhirnya tugas satu
struktur kurikulum. Dengan adanya Rencana strategi perguruan tinggi yang memuat
Visi dan Misi menuntut dilakukannya berubahan pada struktur kurikulum untuk
menkalibrasi dengan tujuan Visi Misi Perguruan Tinggi sehingga perlu dipahami
secara mendalam, bahwa jika terjadi perubahan pangsa pasar dan dunia kerja maka
wajar kiranya ada proses untuk mencapai profil lulusan dan untuk itu perguruan
tinggi perlu beradaptasi. Hal inilah yang ingin dikembangkan melalui perubahan
kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia.

Secara internal kualitas pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi
memiliki disparitas yang  sangat  tinggi dimana antara  lulusan  S1  program  studi
satu  dengan  yang  lain  tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan
dari program studi yang sama. Selain itu, juga sukar dibedakan antara lulusan
pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Tidak adanya standar
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kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan
tinggi semakin jauh dari ideal. Hal tersebut kemudian direspon dengan adanya
himbauan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada semua perguruan tinggi dan setiap jenis
pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan
rekonstruksi kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran
sesuai dengan SN-DIKTI. Selain itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35
ayat 2 mengamanahkan bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan
Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (
SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan
intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan
kurikulum program studi sangat diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pendidikan yang berkualitas, visioner dan bertanggungjawab sesuai misi utama
lembaga pendidikan tinggi menuju perwujudan visi yang telah ditetapkan.

B. Landasan Yuridis
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 73
Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaaan Perguruan tinggi

11. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
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Pendidikan Tinggi.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kemenristekdikti Nomor: 255 /B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi.

13. Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Tahun 2013.
14. SK Rektor No. 326/SK/A/B.1/Univet.Btr/VI/2016 Dokumen Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI) Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
15. Dokumen SPMI Buku 1 tentang Kebijakan SPMI dan Buku 3 tentang Standar

Mutu Pendidikan.

C. Tujuan
1. Untuk menghasilkan kurikulum pendidikan tinggi sebagai program guna

menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi setara dengan kualifikasi yang
disepakati dalam KKNI.

2. Untuk menghasilkan kurikulum program studi yang mampu memenuhi standar
mutu pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-
Dikti), dan mencakup capaian pembelajaran yang terdiri dari unsur sikap,
ketrampilan umum,  ketrampilan khusus, dan pengetahuan.

D. Manfaat
Bagi program studi (pengelola, pimpinan, dosen, dan mahasiswa) kurikulum
bermanfaat:

1. Sebagai sebuah ancangan yang menjelaskan empat unsur, yakni capaian
pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk
mencapainya, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

2. Sebagai peta rumusan keseluruhan program yang direncanakan, disusun,
dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi,
dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran
tertentu yang telah direncanakan.

E. Arah Kebijakan Kurikulum Universitas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mendorong Perguruan Tinggi untuk
mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan dalam bentuk sebuah
kerangka kualifikasi. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang  pelatihan  kerja  serta  pengalaman kerja  dalam  rangka
pemberian  pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai
sektor. Melalui KKNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan
tinggi dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan
penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI
juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat
masuk dan bekerja ke Indonesia.
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Secara komprehensif  KKNI memberikan fungsi dan pengaruh pada hampir
setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di
dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada kurikulum pendidikan tinggi.
Hal ini menjadi sebuah tonggak sejarah baru ( milestone) bagi  dunia  pendidikan
tinggi  di  Indonesia  agar  menghasilkan sumber  daya  manusia berkualitas  dan
bersaing  di  tingkat  global.  Pasal  1  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2012 menyatakan:

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI,
adalah kerangka penjenjangan kualifiasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor.

KKNI disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada
tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap
konvensi UNESCO  tentang  pengakuan  pendidikan  diploma  dan  pendidikan  tinggi
(The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees
in Higher Education in Asia and the Pasific). Dalam hal ini dengan adanya KKNI
maka negara- negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan
penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang
akan belajar atau  bekerja  di  Indonesia  maupun  sebaliknya  apabila  akan  menerima
pelajar  atau tenaga kerja dari Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan perubahan
kurikulum  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  diawali  tahun  1994  melalui  Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan
IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Model kurikulum
ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian
pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui concept the four pillars of
education, yaitu learning to know,  learning  to  do,  learning  to  be dan learning  to
live  together (Dellors,  1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari
Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian
kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar
kerja dan industri. KBK terdiri atas kurikulum inti dan institusional, mencakup
kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Implementasi
KBK memerlukan penetapan kompetensi utama melalui kesepakatan bersama antara
kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan
kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.
Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas
capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan
dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012
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mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian
pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan
yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal
dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT).

Pada Tabel 1-1 di bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum Pendidikan
Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu.

KBI (1994) KBK (2000/2002) KPT (2012)
Kurikulum Nasional

(Kepmendikbud Nomor:
056/U/1994)

Kurikulum Inti dan
Institusional

(Kepmendikbud Nomor:
232/U/2000 dan

045/U/2002)

Kurikulum Pendidikan
Tinggi (UUPT Nomor:
12/2012 dan KKNI –

Perpres Nomor 8/2012)

a. Mengutamakan
penguasaa ipteks

b. Tidak merumuskan
kemampuannya

c. Menetapkan MK wajib
(100 – 110) dari 160 sks
(S1)

a. Mengutamakan
pencapaian kompetensi

b. Tidak ditetapkan batasan
keilmuan yang harus
dikuasai

c. Penetapan
kompetensiutama dari
hasil kesepakatan
program studi sejenis

a. Mengutamakan
kesetaraan capaian
pembelajaran

b. Terdiri dari sikap dan
tata nilai, kemampuan
kerja, pengembangan
keilmuan, kewenangan
dan
tanggungjawabnya.

c. Perumusan capaian
pembelajaran minimal
tercantum pada SNPT
dan

d. Hasil kesepakatan
prodi sejenis.

Kurikulum perguruan tinggi yang disusun harus mengacu atau mendasarkan
pada berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan
karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan
tinggi. Cakupan  standar  pendidikan  tinggi lebih luas dari delapan standar yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menuntut kurikulum pendidikan tinggi
mendasarkan cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh lulusan. Hal ini
memberikan pengertian bahwa karakteristik perguruan tinggi dan kata kunci yang
dikaitkan antara kurikulum dengan KKNI akan mengerucut pada capaian
pembelajaran (CP) serta kualifikasi. Pengemasan CP ke dalam jenjang kualifikasi
KKNI sangat penting untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan rekognisi antara
tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan.

Di samping itu, pengemasan CP ke dalam KKNI juga penting untuk keperluan
harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik
secara regional maupun secara internasional. Pengembangan kurikulum Program
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Studi di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo didasarkan
atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut ini :

1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan capaian visi
Universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai kejuangan
dalam menghasilkan lulusan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai moral dan
etika.

2. Penyusunan  kurikulum  dilakukan  dengan  berpedoman  pada  Dokumen  Mutu
Universitas yang terdiri dari kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu.

3. Kurikulum senantiasa dapat diperbaharui (living document) sesuai dengan
perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan tinggi atas dasar telaah kritis
pada evaluasi diri untuk mengarah kepada kompetensi sesuai KKNI.

4. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pakar, stakeholders
(pemangku kepentingan) yang terdiri dari civitas akademika program studi,
pengguna lulusan, dan alumni dalam forum lokakarya  pengembangan kurikulum
untuk mendapatkan masukan.

5. Pengembangan kurikulum  dilakukan  serentak  di  setiap  Program Studi dan
diharapkan penerapannya juga dilakukan secara serentak.

6. Pengembangan kurikulum didukung oleh landasan yuridis, landasan filosofis, dan
landasan teoritis universitas.

7. Pengembangan kurikulum atas dasar landasan yuridis dengan mempertimbangkan
peraturan-peraturan yang berlaku.

8. Pengembangan kurikulum  atas dasar landasan filosofis seperti idealisme,
humanisme, esensialisme, serta rekonstruktivisme sosial.

9. Pengembangan kurikulum atas dasar landasan teoritis didasarkan atas ilmu dan
prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang mencakup relevansi, kontinuitas,
fleksibilitas, efektivitas, dan efesiensi.

10. Universitas menyediakan fasilitas dana serta bantuan pemutakhiran  kurikulum
kepada setiap Program Studi dalam upaya untuk mengembangkan dan
melaksanakan kurikulum tersebut.

11. Setiap Program Studi dalam satu periode waktu hanya menjalankan 1 kurikulum
yang telah disyahkan oleh Rektor

12. Implementasi kurikulum sesuai KKNI di seluruh Program Studi di Univet Bantara
harus dilaksanakan paling lambat pada semester gasal 2019-2020.

13. Mata Kuliah wajib di Universitas mengacu kepada ketetapan Rektor (surat edaran
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Nomor
255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

14. Berbagai hal teknis (SKS, masa studi, dan lainnya) mengacu kepada Panduan
Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor.

F. Arah Kebijakan Kurikulum Program Studi

Kurikulum disusun sebagai kerangka pengaturan mata kuliah dalam setiap
tahapan semester. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan penyusunan
struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial
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adalah pendekatan penyusunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur
keilmuannya. Mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika
keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan
(advanced). Setiap mata kuliah yang saling berhubungan ditunjukkan dengan adanya
mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat
bagi mata kuliah di atasnya. Sedangkan pendekatan  strukturisasi kurikulum  model
paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan
kompetensinya. Model paralel dapat diturunkan ke dalam model blok dan model
semesteran. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan
pembelajaran semesteran, tetapi  berdasarkan  ketercapaian kompetensi  di  setiap
blok, sehingga sering pula disebut sebagai model Modular, karena terdiri dari
beberapa modul/blok. Sedangkan model semesteran yaitu dengan mengelompokkan
beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester
akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester
tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya.

Diagram dibawah petunjuk arah cara pengembangan kurikulum yang dilakukan
oleh setiap program studi. Sebelum mengembangkan kurikulum, program studi harus
menetapkan capaian pembelajaran pendidikan, yang dikenal dengan profil lulusan
(peran mahasiswa). Dari peran inilah, capaian pembelajaran di setiap tahap
pendidikan dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. Penetapan capaian
pembelajaran ini dan standar kompetensi lulusan wajib mengacu Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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Gambar. Bagan Proses Pengembangan Kurikulum
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BAB II
STRUKTUR KURIKULUM

A. Isi Dokumen Kurikulum
Dokumen kurikulum setiap program studi sekurang-kurangnya harus berisi :
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi;

a. Program Studi harus memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas
dan sangat realistik;

b. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan
didokumentasikan dengan baik;

c. Visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi harus disosialisasikan kepada
civitas akademika dan tenaga kependidikan secara efektif;

d. Program studi harus melakukan survei tingkat tingkat pemahaman pihak
terkait terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan;

2. Standar kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi utama, kompetensi
pendukung, dan kompetensi lainnya (ketrerampilan umum, keterampilan khusus,
sikap, dan pengetahuan);
a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

b. Kompetensi utama merupakan penciri lulusan sebuah program studi yaitu
kompetensi yang harus dimiliki lulusan suatu program studi yang
membedakan dengan lulusan program studi lain.

c. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program
studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri
keunggulan program studi tersebut;

d. Kompetensi lain adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan
tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal
lulusan agar mempunyai keleluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta
dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

e. Capaian pembelajaran yang berupa sikap merupakan perilaku benar dan
berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang
tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat yang terkait pembelajaran.

f. Capaian pembelajaran yang berupa pengetahuan merupakan penguasaan
konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis
yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang
terkait pembelajaran.

g. Capaian pembelajaran yang berupa keterampilan umum merupakan
kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka
menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis
pendidikan tinggi;
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h. Capaian pembelajaran yang berupa keterampilan khusus adalah kemampuan
kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang
keilmuan program studi.

3. Batas minimal sks sebagai syarat kelulusan;
a. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per

minggu per semester.
b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
c. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial,

mencakup:
1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu

per semester;
2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit

per minggu per semester; dan
3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per

semester.
d. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran

lain yang sejenis, mencakup:
(a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per

semester; dan
(b) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per

semester.
e. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik

bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam
puluh) menit per minggu per semester.

No. Program Rentang sks
1. Diploma 3 108 – 120
2. Sarjana (Strata 1) 144 – 160
3. Magister (Strata 2) 72 – 80
4. Profesi 36 – 40

f. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48
(empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks
per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh
empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

g. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester
tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per
minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

4. Matrik kesesuaian visi dan misi program studi dengan mata kuliah pendukung;
Bagian ini berisi penjelasan mengenai mata kuliah dan atau kegiatan intrakurikuler
lain yang mendukung pencapaian VMTS prodi.

5. Metode pembelajaran yang disarankan/dikembangkan; Bagian ini berisi
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penjelasan mengenai metode, pendekatan, dan/atau teknik yang dapat digunakan
dalam pembelajaran pada prodi yang bersangkutan. Metode pembelajaran yang
disarankan pada tiap-tiap program studi dapat berbeda sesuai dengan spesifikasi
dan VMTS prodi yang bersangkutan.

6. Teknik evaluasi capaian pembelajaran;
Bagian ini berisi penjelasan mengenai beberapa teknik yang dapat digunakan
untuk mengevaluasi capaian pembelajaran yang dapat berbeda pada tiap-tiap
program studi sesuai dengan spesifikasi dan VMTS prodi yang bersangkutan.

7. Matrik mata kuliah sesuai kompetensi;
Bagian ini berisi penjelasan mengenai mata kuliah dan atau kegiatan
intrakurikuler lain yang mendukung pewujudan masing-masing capaian
pembelajaran (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi
lainnya (ketrerampilan umum, keterampilan khusus, sikap, dan pengetahuan)
pada prodi yang bersangkutan.

8. Daftar mata kuliah, status, bobot sks, persebaran tiap semester, pengelompokan,
deskripsi, standar kompetensi/capaian pembelajaran, kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran;
a. Daftar mata kuliah dapat disusun dalam bentuk tabel seperti berikut.

No.
Mata

Kuliah

Status Bobot SKS SMT Kelompok

Wajib Pilihan Teori
Praktik/

Praktikum
1 – 8

Penge
tahuan

Sikap
Ketr

Umum
Ketr

Khusus

b. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48
(empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks
per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh
empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

Tabel Capaian Pembelajaran, Kedalaman dan Keluasan materi

No. Mata kuliah
Standar Kompetensi/
Capaian Pembelaran

Kedalaman dan
Keluasan Materi

9. Mekanisme konversi mata kuliah untuk mahasiswa pindahan;
a. Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:

1) Program Studi pada program Pendidikan yang sama;
2) jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau
3) Perguruan Tinggi.

b. Masa studi bagi mahasiswa pindahan adalah masa studi pada program yang
dituju.

c. Konversi mata kuliah/sks tidak mengurangi masa studi.
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No. Program Masa Studi (permen 49-2014)
1. Diploma 3 6 – 10 smt (6 – 8 smt)
2. Sarjana (Strata 1) 8 – 14 smt (8 – 10 smt)
3. Magister (Strata 2) 3 – 8 smt (3 – 8 smt)
4. Profesi 2 – 4 smt (2 – 4 smt)

d. Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang sama atau
berdekatan dengan mata kuliah pada kurikulum program studi yang dituju.

e. Sks yang dapat dikonversi adalah sks yang sama besar dengan atau lebih
besar dari sks mata kuliah pada kurikulum program studi yang dituju.

10. Mekanisme konversi mata kuliah untuk mahasiswa tranfer.
a. Transfer hanya dapat dilakukan pada semua program studi dengan ketentuan

program studi asal sejalur atau berdekatan;
b. Masa studi bagi mahasiswa transfer adalah sebagai berikut.

No. Program Asal Program Tujuan Masa Studi
1. Diploma 1 D.3 4 – 8 smt
2. S.1 8 – 14 smt
3. Diploma 2 D.3 2 – 6 smt
4. S.1 6 – 12 smt
5. Diploma 3 S.1 4 – 6 smt
6. Sarjana (Strata 1) S.1 4 – 6 smt
7. Pascasarjana S.2 3 – 6 smt

c. Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang sama atau
berdekatan dengan mata kuliah pada kurikulum program studi yang dituju.

d. Sks yang dapat dikonversi adalah sks yang sama besar dengan atau lebih
besar dari sks mata kuliah pada kurikulum program studi yang dituju.

11. Kurikulum setiap program studi jenjang sarjana dan diploma wajib memuat mata
kuliah:
1) agama;
2) Pancasila;
3) kewarganegaraan; dan
4) bahasa Indonesia.

12. Dokumen kurikulum wajib dilengkapi dengan perangkat pembelajaran yang terdiri
Silabus, RPS, Kontrak pembelajaran, materi pembelajaran, daftar referensi, dan
instrumen evaluasi.

13. Mata kuliah praktikum atau praktek wajib dilengkapi dengan perangkat
pembelajaran dan modul atau petunjuk praktek serta lembar-lembar penyertanya
(lembar laporan hasil praktek, lembar responsi, lembar penilaian).
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B. Unsur-unsur Kurikulum
Susunan kurikulum terdiri dari empat unsur yaitu:
1. Capaian pembelajaran
2. Bahan kajian yang harus dikuasai
3. Strategi pembelajaran
4. Sistem penilaian ketercapaian

C. Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran
1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk masing-masing

jenjang pendidikan dinyatakan sebagai berikut:
a. Lulusan Program Diploma tiga wajib memiliki tingkat kedalaman dan

keluasan materi paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang
pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum;

b. Lulusan Program Sarjana wajib memiliki tingkat kedalaman dan keluasan
materi paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan
ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khsusus dalam
bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam;

c. Lulusan Program Profesi wajib memiliki tingkat kedalaman dan keluasan
materi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan
ketrampilan tertentu;

d. Lulusan Program magister, magister terapan, dan spesialis wajib memiliki
tingkat kedalaman dan keluasan materi paling sedikit menguasai teori dan
teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;

2. Pernyataan mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk
masing-masing jenjang pendidikan dituangkan dalam dokumen kurikulum
masing-masing Program Studi.
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BAB III
PERANCANGAN KURIKULUM

A. Tahapan Penyusunan Kurikulum
Penyusunan kurikulum terdiri dari tiga (3) tahapan, yaitu:
a. Tahap perancangan kurikulum
b. Tahap pembelajaran
c. Tahap evaluasi program pembelajaran

B. Tahapan Perancangan Kurikulum
Perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:
a. Perumusan capaian pembelajaran (CPL)
b. Pembentukan mata kuliah
c. Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum)

C. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
1. Bagi   program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan

tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian
pembelajaran telah terbukti  dimiliki  oleh lulusan dan 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. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian
pembelajaran baru.

2. Bagi program studi baru, maka tahap pertama ini 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.

3. Semua tahap rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2),  yang dihasilkan harus  memenuhi ketentuan yang
tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

4. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan terdiri dari:
1) Penetapan profil lulusan
2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

5. Penetapan profile lulusan:
1) Profil lulusan berupa rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di

bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya;
2) Profil lulusan dapat disusun oleh pimpinan prodi bersama dengan program

studi sejenis;
3) Profil lulusan didukung oleh kompetensi yang harus dimiliki.

6. Penetapan kompetensi yang diturunkan dari profile
1) Penetapan kompetensi harus dilakukan dengan melibatkan pemangku
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kepentingan
2) Penetapan kompetensi harus mencakup empat unsur yaitu unsur sikap,

pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
7. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan

1) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang berkaitan dengan
keterampilan khusus dan pengusasaan pengetahuan harus merujuk pada
KKNI;

2) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang berkaitan dengan sikap
dan keterampilan umum harus mengacu pada SN-Dikti.

3) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) harus jelas, dapat diamati,
dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dapat
didemonstrasikan, dan dapat dinilai pencapaiannya.

D. Penyusunan Mata Kuliah (Kerangka Kurikulum)
1. Pembentukan mata kuliah wajib dilakukan dalam dua kegiatan;

(a) Pemilihan bahan kajian bersama dengan penyusunan matriks bahan kajian
dan rumusan CPL;

(b) Kajian dan penetapan mata kuliah beserta besaran sks-nya.
2. Penetapan mata  kuliah untuk kurikulum yang  sedang berjalan dapat

dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan
CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

3. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata
kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan  penilaian) dengan
CPL yang telah dirumuskan.

4. Kajian dimaksud dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir
CPL denga mata kuliah yang sudah ada.

5. Mata kuliah yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam pemenuhan CPL
yang ditetapkan harus dilengkapi dengan bahan kajian.

6. Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada
pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau
diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari
CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada,  maka dapat diusulkan mata
kuliah baru.

7. Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan
kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola yang sama dengan
penetapan mata  kuliah untuk kurikulum yang  sedang berjalan dengan
penyesuaian seperlunya.

8. Besarnya sks merupakan waktu yang diperlukan mahasiswa untuk dapat memiliki
kemampuan yang dirumuskan dalam mata kuliah yang bersangkutan.

9. Besaran sks harus ditetapkan berdasar :
(a) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi CPL;
(b) Ketepatan letak mata kuliah sesuai dengan keruntutan tingkat kemampuan

dan integrasi antar mata kuliah;
(c) Beban belajar rata-rata di setiap semester yakni 18 – 20 sks.
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BAB IV
PEMBELAJARAN

A. Tahapan Pembelajaran
1. Program pembelajaran harus mencakup tahapan:

a. Perancangan pembelajaran terdiri dari penetapan kurikulum dan penyusunan
rencana pembelajaran semester (RPS);

b. Proses pembelajaran yang terdiri dari proses dan asesmen dan merupakan
interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar;

c. Luaran  berupa lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu.
2. Perancangan pembelajaran harus dilakukan secara sistematis, logis, dan terukur.
3. Tahapan perancangan pembelajaran harus mencakup tahapan:

a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
b. Merumuskan capaian pembelajaran mtakuliah (CP-MK);
c. Merumuskan sub-CPMK;
d. Analisis tiap tahapan pembelajaran;
e. Menentukan indikator dan kreteria Sub-CP-MK;
f. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran;
g. Memilih dan mengembangkan model/metode/strategi pembelajaran;
h. Mengembangkan materi pembelajaran;
i. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

4. CP-MK merupakan turunan dari CPL dan meliputi sejumlah sub-CPMK.
5. Rumusan CP-MK harus mengandung unsur-unsur kemampuan, materi

pembelajaran yang dipilih serta ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya;
6. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap

pembelajaran yang berkontribusi terhadap matakuliah.
7. CP-MK dan Sub-CPMK harus merupakan kemampuan akhir yang direncanakan

pada tiap tahap pembelajaran;
8. CP-MK maupun Sub-CPMK harus dapat diamati, dapat diukur dan dinilai,

spesifik, dapat didemonstrasikan sebagai capaian pembelajaran.

B. Rencana Pembelajaran Semester
1. Prinsip Penyusunan RPS

a. RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang
ditetapkan;

b. RPS harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaiannya dengan kurikulum;
c. Rancangan RPS harus dititik beratkan pada arahan agar mahasiswa

mempunyai kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan;
d. Pembelajaran yang dirancang harus berupa pembelajaran yang berpusat pada

mahasiswa (student centered learning – SCL);
e. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan

perkembangan iptek.
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2. RPS atau istilah lain sesuai SN-Dikti harus memuat:
a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen

pengampu;
b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah yang

bersangkutan (CP-MK);
c. Kemapuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran (Sub-

CPMK);
d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. Metode pembelajaran;
f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap

pembelajaran;
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang

harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester;
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
i. Daftar referensi yang digunakan.
j. Rincian masing-masing unsur tersebut harus mengacu pada surat edaran

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenrintekdikti
Nomor: 255 /B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi.

3. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan
oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

C. Prinsip Pembelajaran
Prinsip pembelajaran harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-

Dikti) yaitu:
1 Interaktif;
2 Holistik;
3 Integratif;
4 Saintifik;
5 Kontekstual;
6 Tematik;
7 Efektif; dan
8 Berpusat pada mahasiswa

D. Strategi Pembelajaran
1. Pemilihan strategi pembelajaran harus mempertimbangkan kesesuaiannya dalam

menghasilkan CPL;
2. Strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa harus menjadi prinsip

utama, sedang strategi lainnya bersifat melengkapi.
E. Metode / Model Pembelajaran

Beberapa metode/model pembelajaran yang dapat disarankan dalam kurikulum antara
lain:
1. Discovery learning;
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2. Problem based learning;
3. Project based learning;

F. Pelaksanaan Pembelajaran
Pembelajaran wajib dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan:
1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks;
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling

sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS;
3. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan perguruan tinggi dapat

menyelenggarakan semester antara;
4. Semester antara diselenggarakan:

a. Selama paling sedikit delapan minggu;
b. Beban belajar mahasiswa paling banyak sembilan sks;
c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang

telah ditetapkan.
5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka

paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS antara.
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BAB V
PENILAIAN

A. Prinsip Penilaian
1. Penilaian harus mengikuti prinsip :

a. Edukatif ; merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu
memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran
lulusan.

b. Otentik; merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Objektif; merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati
antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai
dan yang dinilai.

d. Akuntabel; merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur
dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh
mahasiswa.

e. Transparan; merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilainnya dapat
diakses oleh semua pemangku kepentingan.

B. Teknik Penilaian
1. Penilaian capaian pembelajaran dilaksanakan pada ranah sikap, pengetahuan dan

keterampilan yang dilakukan melalui beberapa teknik penilaian yang dijelaskan
sebagai berikut:
a. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian

antar mahasiswa;
b. Penilaian ranah pengetahuan melalui bentuk tes tertulis dan tes lisan baik

secara langsung maupun tidak langsung;
c. Penilaian ranah keterampilan melalui praktikum, praktek, simulasi, dan

praktek lapangan
2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes

lisan, dan angket.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan

khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan
instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen
penilaian yang digunakan.

C. Instrumen Penilaian

1. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau
penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

2. Instrumen penilaian yang digunakan untuk penilaian capaian pembelajaran
sebagai berikut:
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a. Rubrik; merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang
diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar
mahasiswa.

b. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan
tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa

c. Sifat rubrik menyeluruh atau berlaku umum dan dapat bersifat khusus atau
hanya berlaku untuk topik tertentu.

d. Portofolio; merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada
kumparan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar
mahasiswa dalam satu periode tertentu.

e. Macam penilaian portofolio adalah portofolio perkembangan, portofolio
pamer/showcase, dan portofolio koprehensif.

D. Mekanisme Penilaian
1 Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian,

instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian;
2 Mekanisme penilaian dilakukan dengan alur: (1) menyusun; (2) menyampaikan;

(3) menyepakati; (4) melaksanakan; (5) memberi umpan balik; dan (6)
3 Prosedur penilaian mencakup tahap:

a. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian
ulang);

b. Kegiatan pemberian tugas atau soal;
c. Observasi kinerja;
d. Pengembalian hasil observasi; dan
e. Pemberian nilai akhir.

4 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat
dilakukan oleh:
a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

mahasiswa; dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

pemangku kepentingan yang relevan.

E. Pelaporan Penilaian
1. Mekanisme pelaporan penilaian:

a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kategori penilaian;

b. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada
kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan
dengan indeks prestasi semester (IPS);

d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
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F. Kelulusan Mahasiswa
1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol);

2. Predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan
sebagai berikut:
a. 2,76 – 3,00 dinyatakan dengan predikat memuaskan
b. 3,01 – 3,50 dinyatakan dengan predikat sangat memuaskan
c. > 3,50 dinyatakan dengan predikat pujian

3. Mahasiswa program profesi dan program magister dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi
kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol);

4. Predikat kelulusan mahasiswa program profesi dan program magister dinyatakan
sebagai berikut:
a. 3,00 – 3,50 dinyatakan dengan predikat memuaskan
b. 3,51 – 3,75 dinyatakan dengan predikat sangat memuaskan
c. > 3,75 dinyatakan dengan predikat pujian

5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan,
dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
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BAB VI
MEKANISME PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Kebijakan Pengembangan
1 Konstruksi kurikulum program studi wajib diarahkan untuk melaksanakan misi,

mencapai  tujuan, dan mewujudkan visi program studi.
2 Kurikulum program studi baru dan kelengkapannya harus sudah disusun dan

diselesaikan sebelum masa perkuliahan dimulai atau sebelum penerimaan
mahasiswa baru.

3 Kurikulum program studi hasil peninjauan harus sudah selesai dikonstruksi dan
ditetapkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah peninjauan.

4 Konstruksi kurikulum program studi wajib diorientasikan untuk memenuhi
kualifikasi kebutuhan pasar kerja lulusan 5 – 10 tahun kedepan.

B. Tahapan Pengembangan
1. Dokumen kurikulum disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pembentukan dan penetapan tim penyusun dan tim penyelaras kurikulum
program studi oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana;

b. Penyusunan draft kurikulum program studi oleh tim;
c. Pengkajian atau telaah draft kurikulum program studi oleh pakar dan

stakeholder terkait;
d. Revisi draft kurikulum program studi oleh tim penyusun;
e. Finalisasi dokumen kurikulum oleh tim penyusun dan tim penyelaras ;
f. Penetapan dokumen kurikulum dan pemberlakuannya oleh Ketua program

Studi;
g. Pengesahan dokumen kurikulum program studi oleh dekan/ Direktur

Program Pascasarjana.
2. Tahapan penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud  ayat (1) huruf (a)

sampai dengan (g) juga berlaku dalam penyusunan kurikulum hasil peninjauan.

C. Tim Pengembang
1. Kurikulum disusun oleh satu tim ad hock yang dibentuk dan ditetapkan melalui

Surat Keputusan Dekan/ Direktur Program Pascasarjana;
2. Tim pengembang kurikulum program studi harus meliputi unsur pimpinan dan

dosen prodi yang bersangkutan serta pemangku kepentingan lainnya;
3. Tim pengembang dalam mengembangkan kurikulum wajib melibatkan

stakeholder internal maupun eksternal sebagai narasumber atau sebagai pemberi
masukan;

4. Tim pengembang terdiri dari penyusun draft dokumen dan penyelaras dokumen
final.

5. Tim pengembang bertugas mulai dari persiapan hingga tersusun dokumen
kurikulum yang siap disahkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
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D. Pemberlakuan Kurikulum
1. Kurikulum program studi dapat diberlakukan selama jangka waktu tertentu dan

secara periodik ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja
lulusan kedepan dan dinamika pendidikan tinggi yang terjadi di lingkungan
sekitar;

2. Pemberlakukan kurikulum program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi
yang bersangkutan;

3. Pemberlakukan kurikulum program studi menjadi tanggungjawab Ketua Program
Studi yang bersangkutan.

E. Peninjauan Kurikulum
1. Kurikulum program studi wajib ditinjau ulang dan direkonstruksi secara periodik

selambat-lambatnya setiap lima tahun sekali;
2. Peninjauan dan rekonstruksi kurikulum diarahkan untuk menyesuaikan program

pengajaran dengan kebutuhan pasar kerja kedepan.
3. Peninjauan dan rekonstruksi kurikulum dilakukan secara mandiri oleh program

studi yang bersangkutan
4. Peninjauan dan rekonstruksi kurikulum harus diarahkan untuk meningkatkan

pelaksanakan misi, pencapaian  tujuan, dan pewujudan visi program studi.
5. Pembaharuan kurikulum program studi wajib dilakukan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pemangku
kepentingan dari prodi yang bersangkutan.

6. Pembaharuan kurikulum program studi harus memperhatikan visi, misi, dan
umpan balik prodi yang bersangkutan.

7. Mekanisme peninjauan kurikulum program studi dilakukan dengan mekanisme
yang terdiri dari:
a. Pembentukan dan penetapan tim peninjau kurikulum program studi oleh

Dekan /Direktur Program Pascasarjana;
b. Analisis kurikulum berjalan dilakukan oleh tim dengan cara membandingkan

kurikulum program studi yang sama dari perguruan tinggi lain di dalam atau
di luar negeri;

c. Pengkajian kurikulum berjalan dilakukan oleh pakar dan stakeholder terkait;
d. Penyusunan draft kurikulum hasil analisis dan pengkajian;
e. Pengkajian draft kurikulum hasil analisis dan pengkajian oleh tim dan

pimpinan program studi;
f. Revisi dan finalisasi dokumen kurikulum oleh tim peninjau kurikulum;
g. Penetapan dokumen kurikulum dan pemberlakuannya oleh Ketua program

Studi;
h. Pengesahan dokumen kurikulum program studi hasil peninjauan oleh

dekan/Direktur Program Pascasarjana.
8. Peninjauan dan rekonstruksi kurikulum program studi harus melibatkan pakar

pendidikan tinggi dan pemangku kepentingan terkait.
9. Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud ayat (8) di atas antara lain
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terdiri dari :
a. Pimpinan program studi;
b. Dosen;
c. Mahasiswa aktif;
d. Alumni;
e. Pengguna lulusan;
f. Pembangku kepentingan lainnya.
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BAB VII
STANDAR MUTU KURIKULUM

A. Kebijakan Mutu Kurikulum
Untuk menjamin mutu kurikulum maka perlu dilengkapi dengan manual mutu

kurikulum yang meliputi kebijakan mutu, standar mutu dan organisasi penjaminan mutu
yang dapat dipergunakan oleh pimpinan perguruan tinggi, penanggungjawab penjaminan
mutu perguruan tinggi, penanggungjawab tingkat fakultas, program studi dan pelaksana
kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dapat dikemukakan rangkuman standar isi yang
sesuai dengan SNP dan yang melampaui SNP untuk dijadikan pedoman pengembangan
kurikulum program studi sebagai berikut:

No
Standar Isi sesuai SNP

No.
Standar Isi yang melampaui SNP

Sub Kriteria Sub Kriteria
1. Struktur kurikulum 1. Kurikulum harus sesuai dengan visi-misi

prodi
2. Cakupan kurikulum 2. Kurikulum memiliki ketersediaan peta

kurikulum
3. Relevansi Kurikulum 3. Terdapat urutan mata kuliah dalam peta

kurikulum
4. Beban kredit kurikulum 4. Terdapat urutan pelaksanaan mata kuliah

dalam kurikulum dibandingkan peta
kurikulum

5. Integrasi kurikulum 5. Keahlian dosen harus sesuai dengan mata
kuliah yang diajarkan

6. Fleksibilitas kurikulum 6. Peninjauan kurikulum harus relevansi
7. Fleksibilitas mata kuliah pilihan
8. Kesesuaian praktikum
9. Kecukupan modul praktikum

B. Standar Kurikulum
1. Standar Perencanaan : Universitas memiliki pedoman perancangan, pelaksanaan, dan

evaluasi kurikulum yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Standar Pelaksanaan : Pelaksanaan kurikulum harus sesuai dengan panduan
pelaksanaan kurikulum.

3. Standar Monitoring dan Evaluasi : Kurikulum program studi harus ditinjau secara
periodik.

C. Mekanisme Pemenuhan Standar
Untuk menjamin terpenuhinya standar perencanaan kurikulum program studi,

maka menyediakan panduan pengembangan kurikulum program studi yang menyatakan
bahwa :
1. Kurikulum harus mengacu pada visi dan misi universitas
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2. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Kurikulum harus mampu memprediksi perubahan masa depan dengan adanya mata

kuliah-mata kuliah pilihan yang sesuai dengan perkembangan mutakhir.
5. Kurikulum harus dimplementasikan dalam proses pembelajaran yang diampu oleh

sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya.
6. Untuk menjamin pelaksanaan kurikulum sesuai dengan pedoman maka program studi

harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut
a. dokumen Silabus dan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan/Satuan Acara

Perkuliahan, daftar hadir, laporan pelaksanaan perkuliahan, soal ujian berdasarkan
kompetensi.

b. dokumen laporan evaluasi pelaksanaan perkuliahan dan hasil ujian.
c. Sumber daya manusia yang cukup dan memiliki kompetensi pada matakuliah yang

diampunya.
7. Standar monitoring dan evaluasi kurikulum dipenuhi dengan menyediakan dokumen

prosedur peninjauan kurikulum berikut dengan pembentukan tim yang bertugas
meninjau dan mengevaluasi kurikulum secara periodik.

8. Dokumen tersebut harus mampu memperlihatkan bagaimana tujuan pendidikan dan
kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dapat diukur dan dicapai. Selain itu, harus
tersedia perangkat dan mekanisme yang mampu meyakinkan bahwa hasil evaluasi
yang digabungkan dengan hasil survey, sungguh dapat digunakan/dioperasikan
sebagai bukti untuk perbaikan standar isi secara berkelanjutan.
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BAB VIII
SISTEM MONEV KURIKULUM

A. Rasional

Perubahan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke Kurikulum Pendidikan
Tinggi atau K-DIKTI berbasis KKNI memiliki beberapa alasan yang penting, di
antaranya:
1. KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari level 1

terendah sampai level 9 tertinggi.
2. Capaian pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam diskripsi berupa

sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan, keterampilan umum dan
keterampilan khusus dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan
deskriptor generik, yang kedalaman dan levelnya sesuai dengan jenjang program
studi.

3. KPT sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi
KKNI sebagai pengukur capaian pembelajaran sebagai bahan penyusun kurikulum
suatu program studi.

4. Perbedaan utama KPT-KKNI dengan KBK memberikan kepastian pada jenjang
program studi, karena capaian pembelajaran yang diperoleh memiliki ukuran
yang pasti.

Univet Bantara Sukoharjo secara berkala dan terencana melakukan evaluasi
kurikulum yang merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap peran
perguruan tinggi pada dharma pendidikan. Tuntutan evaluasi kurikulum dengan
disebabkan oleh kebutuhan yang telah berubah atau kurikulum yang sedang
berlangsung sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang berkembang.
Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari usaha evaluasi
pendidikan, yaitu kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
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B. Dasar Hukum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Kurikulum
1. UU No12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi.
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
6. Permendikbud No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.
10. SK Rektor No 280/SK/A/B.4/Univet Btr/VIII/2011 tentang Peraturan

Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Univet Bantara.
11. SK Rektor No. 326/SK/A/B.1/Univet.Btr/VI/2016 tentang Kebijakan, Manual

Mutu, dan Standar Mutu SPMI Univet Bantara Sukoharjo.

C. Tujuan Monev Pengembangan Kurikulum
Kegiatan monev diperlukan untuk:
1. Menjamin pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan mengarah

pada pencapaian visi program studi, fakultas, serta universitas yang telah
ditetapkan.

2. Monev pengembangan kurikulum juga diperlukan untuk memperoleh data yang
akan digunakan sebagai dasar pengembangan program kerja program studi yang
bersangkutan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai standar
dan kriteria yang ditetapkan.

3. Menyediakan informasi bagi pimpinan universitas untuk mengembangkan
suasana akademik yang kondusif dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan
untuk meningkatkan kualitas layanan akademik pada semua pihak terkait.

4. Memperoleh gambaran capaian layanan pembelajaran yang telah dilaksanakan
oleh maisng-masing program studi.

D. Sasaran Monev Pengembangan Kurikulum
1. Tersedianya kurikulum program studi yang sesuai dengan KKNI dan nilai-nilai

yang telah ditetapkan di Univet Bantara Sukoharjo.
2. Dimplementasikannya Kurikulum berbasis KKNI pada semua program studi di

lingkungan Univet Bantara Sukoharjo.

E. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pengembangan kurikulum di Univet

Bantara akan dilakukan secara berkala setiap tahun. Monev pengembangan kurikulum
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program studi dilakukan oleh BPMI dengan melibatkan Unit Penjaminan  Mutu Internal
(UPMI) Fakultas serta Gugus Penjaminan Mutu Internal (GPMI) program studi.

Kegiatan monitoring  dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan
sesuai mekanisme seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2 .1. Mekanisme Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Kurikulum Univet Bantara Sukoharjo

No. Kegiatan Pelaksana

1
Pembentukan Tim Monev Kurikulum, Pembelajaran
dan Suasana Akademik melalui Surat Keputusan
Rektor.

BPMI/UPMI

2
Penyiapan instrument Monitoring dan Evaluasi
Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

BPMI &
Tim Monev

3

Penyusunan Agenda Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik, dan
Pemberitahuan Pelaksanaan Monev ke Dekan/Direktur
Pascasarjana, tembusan ke prodi untuk persiapan
kegiatan dan Rektor melalui WR I sebagai laporan.

BPMI dan
Tim Monev

4
Pelaksanaan Monev Kurikulum, Pembelajaran dan
Suasana Akademik di Masing-Masing
Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.

Tim Monev

5 Identifikasi, Analisis Data hasil Monev. Tim Monev

6 Penyusunan Rekomendasi Hasil Monev
Tim Monev dan

BPMI

7
Pengiriman Rekomendasi dan Laporan ke Rektor
Univet Bantara Sukoharjo melalui Wakil Rektor I

BPMI

8
Tindak Lanjut Hasil Monev Kurikulum, melalui Rapat
Pimpinan.

Rektor/ WR I

9
Dekan/Direktur Pascasarjana dan Program Studi
melakukan rapat untuk tindak lanjut penetapan langkah
dan strategi perbaikan/penyempurnaan

Dekan/ Dir Pasca

F. Aspek yang Dievaluasi
Aspek yang dinilai dalam pelaksanaan Monev pengembangan Kurikulum mencakup:
1. Kesesuaian kurikulum dengan visi, misi dan tujuan program studi;
2. Kesesuaian kurikulum dengan profil dan kompetensi lulusan;
3. Kesesuaian antara capaian pembelajaran dan isi pembelajaran/bahan kajian;
4. Kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dan mata kuliah;
5. Ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran;
6. Ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran.
7. Kelengkapan dokumen kurikulum
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8. Mekanisme pengembangan kurikulum
9. Ketersediaan peta kurikulum
10. Ketersediaan urutan mata kuliah dalam peta
11. Ketersediaan urutan pelaksanaan mata kuliah dalam kurikulum sesuai peta

kurikulum
12. Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diajarkan
13. Relevansi peninjauan kurikulum
14. Fleksibilitas mata kuliah pilihan
15. Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan
16. Kecukupan modul praktikum
Indikator penilaian disajikan pada Instrumen Monev bagian 2.6.

G. Kualifikasi Penilaian
Data yang telah dianalisis selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan range seperti
pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Range Penilaian Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Range Nilai Konversi Angka Mutu Kualifikasi
≤ 2.00 Kurikulum harus diperbaiki kembali dan disesuaikan dengan

ketentuan penyusunan dan pengembangan kurikulum

2.01- 3.00 Kurikulum cukup baik, beberapa aspek yang belum sesuai
dengan ketentuan perlu diperbaiki/disempurnakan

3.01- 4.00 Kurikulum sudah baik, hanya tinggal menyesuaikan dengan
beberapa aspek teknis sesuai panduan penyusunan kurikulum

4.01- 5.00 Kurikulum sangat baik, sudah memenuhi ketentuan
sebagaimana dalam Panduan Penyusunan Kurikulum

H. Instrument Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan
instrumen pada lampiran 13.
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BAB IX
PENUTUP/KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pedoman ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan

dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan lingkungan

pendiddikan tinggi.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sesuai dengan

ketentuan yang berlaku pada fakultas/Program Pascasarjana dan/atau program studi

yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan rektor.



DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864)

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaaan Perguruan tinggi

Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: 255
/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Tahun 2013.
SK Rektor No. 326/SK/A/B.1/Univet.Btr/VI/2016 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI) Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Dokumen SPMI Buku 1 tentang Kebijakan SPMI dan Buku 3 tentang Standar Mutu

Pendidikan.



LAMPIRAN 1

Contoh Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No Lulusan Program Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1 Diploma satu Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan

operasional lengkap;
2 Diploma dua Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada

bidang keahlian tertentu;
3 Diploma tiga Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan

keterampilan dan keterampilan tertentu secara umum;
4 Diploma empat

dan sarjana
Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian
khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut
secara mendalam;

5 Profesi Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu;

6 Magister, magister
terapan, dan
spesialis

Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan
tertentu;

7 Doktor, doktor
terapan, da sub
spesialis

Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu.



LAMPIRAN 2

Contoh kaitan bidang IPTEKS, bahan kajian dan tingkat kedalaman & keluasan materi
pembelajaran

BIDANG IPTEKS
yang dipelajari

BAHAN KAJIAN

TINGKAT KEDALAMAN dan
KELUASAN MATERI

PEMBELAJARAN
Diploma Sarjana Apoteker

1 Pharmaceutica
l Public Health

1. Health promotion
2. Medicines information and

advice

Pengetahuan
faktual

Prinsip-
prinsip

Teori
aplikatif

2 Pharmaceutica
l Care

1. Assesment of medicines
2. Compounding medecines
3. Dispensing Accurately disepense
4. Medicines
5. Monitor mediciner therapy
6. Patient consultation and

diagnosis

Prinsip-prinsip Konsep
teoritis

Teori dan
teori
aplikatif

3 Organisation
and
management

1. Budget and reimbursement
2. Human Resources management
3. Improvement of service
4. Procurement
5. Supply chain and management
6. Supply chain and management
7. Work place management

Pengetahuan
prosedural

Konsep dan
prinsip

Teori
aplikatif

4 Profesional/
Personal

1. Communication skills
2. Continuing Professional

Development
3. Legal and regulatory practice
4. Quality Assurance and Research

in the work place
5. Self-management

Tidak
diajarkan/
Pengetahuan
faktual

Pengetahuan
prosedural

Teori
aplikatif



LAMPIRAN 3

Contoh CPL Prodi S1 Teknik Fisika ITS yang dibebankan pada MK

Kode CPL Prodi S1 Teknik Fisika yang dibebankan pada MK
SIKAP (S)
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
PENGETAHUAN (P)
P3 Mampu memformulasikan permasalahan di industri berdasarkan konsep yang terkait dengan

bidang instrumentasi, akustik dan fisika bangunan, energi dan pengkodisian lingkungan, bahan,
dan fotonika.

KETERAMPILAN UMUM (KU)
KU1 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

KU2 Mampu menunjuukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)
KK4 Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khusus nya terkait

dengan pengembangan bidang Teknik Fisika



LAMPIRAN 4

Contoh Analisis komponen penyusunan sebuah butir CPL

Kata kerja tindakan (action
verb)

Obyek kinerja
pembelajaran

Perangkat, kendala atau
kondisi khusus
pembelajaran

Mampu sikap tanggungjawab pekerjaan di bidangnya secara
mandiri

memformulasikan permasalahan industri
menerapkan pemikiran logis, kritis,

sistematis dan inovatif
pengembangan dan
implementasi ipteks

menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan
terukur

mendokumentasikan data menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasimenyimpan data

mengamankan data
menemukan data
merancang penelitian metodologi yang benar



LAMPIRAN 5

Contoh Memilih dan menetapkan bahan kajian dan materi pembelajaran

Bahan kajian Materi pembelajaran
 Perancagan penelitian;

 Pengolahan dan analisis
data;

 Etika dan penulisan
karya ilmiah;

Pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat & etika dalam
penelitian;
Perumusan permasalahan penelitian dan menyusun hipotesa
penelitian; sampel penelitian serta merancang eksperimen
penelitian; validitas dan reliabilitas penelitian; penyusunan
instrumen pengumpul data penelitian; pengelolahan data serta
menginterpretasi hasilnya; penyusunan proposal penelitian;



LAMPIRAN 6

Contoh CPMK yang dirumuskan berdasakan CPL

Kode Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
M1 Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian (KU9, KK4);
M2 Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian (P3, KU1,

KK4);
M3 Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode  penelitian (KK4);
M4 Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya

secara logis dan sistematis (S9, KU1);
M5 Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan menpresentasikannya (S9, KU2,

KU9).

Catatan:

 Setiap CPMK ditandai dengan kode M1. M2, M3, ...dst.
 Kode dalam kurung menunjukkan bahwa CPMK tersebut mengandung unsur CPL

yang dibebankan pada MK sesuai kode yang ada pada tabel-1



LAMPIRAN 7

Contoh Sub-CPMK yang dirumuskan berdasakan CPMK

Kode Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
L1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu dan Filsafat & etika dalam

penelitian (M1)
L2 Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan penelitian dan menyusun hipotesa

penelitian (M2)
L3 Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif

(M3)
L4 Mahasiswa mampu medisain sampel penelitian serta merancang eksperimen penelitian

(M3, M4)
L5 Mahasiswa mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas dari penelitian (M4)
L6 Mahasiswa mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian (M4)
L7 Mahasiswa mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya (M4)
L8 Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian &

mempresentasikan nya (M5)



LAMPIRAN 8

Contoh Format RPS *)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Mata kuliah : ............................................... Semester: ......... Kode Mata Kuliah: ........ sks: .....
Fakultas/Program Studi : ............................................... Dosen Pengampu: .............................
Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini : ......................( bisa dilampirkan)

MINGGU
KE

KEMAMPUAN
AKHIR YANG
DIHARAPKAN

BAHAN
KAJIAN

(materi ajar)

METODE
PEMBELAJARAN WAKTU

PENGALAMAN
BELAJAR

MAHASISWA

KRITERIA
PENILAIAN
dan indikator

BOBOT
NILAI

Daftar Referensi:

.............................

*) Catatan: format diatas hanya contoh, dapat diubah atau dikembangkan dalam format yang berbeda.



LAMPIRAN 9

Contoh Format Rancangan Tugas Mahasiswa

MATA
KULIAH

: ......................................................................................................................................

SEMESTER : ................................................................... sks : ............

MINGGU
KE

: ................................................................... Tugas ke :

1. TUJUAN TUGAS :
2. URAIAN TUGAS

a. Obyek garapan
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-

batasan
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang

digunakan
d. Deskripsi luaran tugas yang

dikerjakan

:
:

:

:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

3. KRITERIA PENILAIAN
a. .........................................................................................................

......
: .............  %

b. .........................................................................................................
......

: .............  %

c. .........................................................................................................
......

: .............  %



LAMPIRAN 10

Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah

DIMENSI

SKALA
Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat

Kurang
Skor ≥ 81 (61-80) (41-60) (21-40) < 20

Organisasi Terorganisasi
dengan
menyajikan
fakta yang
didukung oleh
contoh yang
telah dianalisis
sesuai konsep

Teorganisasi
dengan baik
dan menyajikan
fakta yang
meyakinkan
untuk
mendukung
kesimpulan-
kesimpulan

Presentasi
mempunyai
fokus dan
menyajikan
beberapa bukti
yang
mendukung
kesimpulan-
kesimpulan

Cukup fokus,
namun bukti
kurang
mencukupi
untuk
digunakan
dalam menarik
kesimpulan

Tidak ada
organisasi
yang jelas.
Fakta tidak
digunakan
untuk
mendukung
pernyataan

Isi Isi mampu
menggugah
pendengar untuk
mengembangkan
pikiran

Isi akurat dan
lengkap. Para
pendengar
menambah
wawasan baru
tentang topik
tersebut.

Isi secara
umum akurat,
tetapi tidak
lengkap. Para
pendengar bisa
mempelajari
beberapa fakta
yang tersirat,
tetapi mereka
tidak
menambah
wawasan baru
tentang topik
tersebut

Isinya kurang
akurat, karena
tidak ada data
faktual, tidak
menambah
pemahaman
pendengar

Isinya tidak
akurat atau
terlalu umum.
Pendengar
tidak belajar
apapun atau
kadang
menyesatkan

Gaya
Presentasi

Berbicara
dengan
semangat,
menularkan
semangat dan
antusiasme pada
pendengar

Pembicara
tenang dan
menggunakan
intonasi yang
tepat, berbicara
tanpa
bergantung
pada catatan,
dan berinteraksi
secara intensif
dengan
pendengar.
Pembicara
selalu kontak
mata dengan
pendengar.

Secara umum
pembicara
tenang, tetapi
dengan nada
yang datar dan
cukup sering
bergantung
pada catatan.
Kadang-kadang
kontak mata
dengan
pendengar
diabaikan.

Berpatokan
pada catatan,
tidak ada ide
yang
dikembangkan
di luar catatan,
suara monoton

Pembicara
cemas dan
tidak nyaman,
da membaca
berbagai
catatan
daripada
berbicara.
Pendengar
sering
diabaikan.
Tidak terjadi
kontak mata
karena
pembicara
lebih banyak
melihat ke
papan tulis
atau layar.



LAMPIRAN 11

Contoh Rubrik Holistik

DIMENSI BOBOT Nilai
Komentar
(catatan) Nilai total

Penguasaan Materi 30%
Ketepatan
menyelesaikan
masalah

30%

Kemampuan
komunikasi

20%

Kemampuan
menghadapi
Pertanyaan

10%

Kelengkapan alat
peraga dalam
presentasi

10%

NILAI AKHIR 100%



LAMPIRAN 12

Contoh Penilaian Portofolio

No
Aspek Penilaian

Artikel-1 Artikel-2 Artikel-3

Skor Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

Tinggi
(6-10)

Rendah
(1-5)

1 Artikel berasal dari
journal terindek dalam
kurun waktu 3 tahun
terakhir.

2 Artikel berkaitan dengan
tema dampak polusi
industri

3 Jumlah artikel sekurang-
kurangnya membahas
damapk polusi industri
pada manusia dan
lingkungan

4 Ketepatan meringkas isi
bagian-bagian penting
dari abstrak artikel

5 Ketepatan meringkas
konsep pemikiran
penting dalam artikel

6 Ketepatan meringkas
metodologi yang
digunakan dalam artikel

7 Ketepatan meringkas
hasil penelitian dalam
artikel

8 Ketepatan meringkas
pembahasan hasil
penelitian dalam artikel

9 Ketepatan meringkas
simpulan hasil penelitian
dalam artikel

10 Ketepatan memberikan
komentar pada artikel
journal yang dipilih

Jumlah skor tiap ringkasan
artikel
Rata-rata skor yang diperoleh



Lampiran 13
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum

1.1. Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang
penyusunan dan pengembangan kurikulum Program Studi

5
Terdapat dokumen yang disusun oleh Program Studi mencakup
kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi
untuk melakukan penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran
kurikulum secara berkala.

4

Terdapat Panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum yang
disusun Program Studi, namun hanya sebagian ketentuan dalam panduan yang
dapat memfasilitasi program studi untuk melakukan penyusunan,
pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum

3
Panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum, hanya disusun oleh
Prodi Bersangkutan dengan mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh
Kemenristekdikti

2
Panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum, hanya mengacu
pada panduan yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti

1
Tidak terdapat kebijakan, peraturan dan panduan tertulis untuk penyusunan
dan pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum.

1.2. Pelibatan stake-holders (alumni, pengguna lulusan dan dunia
usaha/industri)

dalam penyusunan kurikulum.5 Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan :
(1) alumni, (2) pengguna lulusan dan (3) Dunia Industri, yang diperoleh melalui
Tracer
Study.4 Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan :
(1) alumni, (2) pengguna lulusan, yang diperoleh melalui Tracer Study.

3 Kurikulum program studi disusun dengan mempertimbangkan masukan :
(1) alumni, yang diperoleh melalui Tracer Study.

2 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dosen program studi

1 Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua dan/atau sekretaris program studi
saja.1.3. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi, pencapaian kompetensi

serta kebijakan Universitas, Fakultas, dan Prodi

5 Kurikulum telah mengacu pada visi dan misi, pencapaian kompetensi dan
kebijakan universitas, fakultas dan prodi.

4 Kurikulum telah mengacu pada visi dan misi dan kebijakan, fakultas dan
program studi.

3 Kurikulum hanya mengacu pada visi dan misi fakultas dan prodi saja



2 Kurikulum hanya sebagian kecil yang mengacu pada visi dan misi prodi saja

1 Kurikulum hanya mengacu pada kebijakan prodi saja

1.4. Penetapan profil lulusan oleh rumpun keilmuan dosen dan Asosiasi
program studi, dengan memperhatikan prospek lapangan kerja dan
pengembangan diri.

5 Profil lulusan ditetapkan oleh rumpun keilmuan dosen dan Asosiasi program
studi, dengan memperhatikan prospek lapangan kerja dan pengembangan diri

4 Profil lulusan ditetapkan oleh rumpun keilmuan dosen, dengan
memperhatikan prospek lapangan kerja dan pengembangan diri

3 Profil lulusan ditetapkan oleh rumpun keilmuan dosen, dengan
memperhatikan prospek lapangan kerja.

2 Profil lulusan ditetapkan melalui rapat jurusan/prodi saja.

1 Program studi tidak memiliki/ belum menetapkan Profil Lulusan.

1.5. Kesesuaian Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan prospek
lapangan kerja dan pengembangan diri, serta sesuai dengan visi, misi dan
kebijakan Universitas, Fakultas, dan Prodi

5 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai prospek/kebutuhan lapangan
kerja dan pengembangan diri, serta sesuai dengan visi, misi dan kebijakan
Universitas, Fakultas, dan Prodi

4 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai prospek/kebutuhan lapangan
kerja dan sesuai dengan visi, misi dan kebijakan Universitas, Fakultas, dan Prodi

3 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai prospek/kebutuhan lapangan
kerja dan pengembangan diri, namun tidak sesuai dengan visi, misi dan
kebijakan Universitas, Fakultas, dan Prodi

2 Capaian pembelajaran lulusan hanya didasarkan pada kompetensi keilmuan
prodi saja

1 Capaian pembelajaran lulusan tidak terkait dengan prospek/kebutuhan
lapangan kerja dan pengembangan diri, serta tidak sesuai dengan visi, misi
dan kebijakan
Universitas, Fakultas, dan Prodi.

1.6. Kejelasan Capaian Pembelajaran Lulusan, yang memenuhi standar
kompetensi lulusan dan sesuai struktur dan deskripsi KKNI.

5 Capaian Pembelajaran Lulusan telah memenuhi standar kompetensi lulusan
sesuai prospek perkembangan dan kebutuhan lapangan kerja serta sesuai
dengan struktur dan deskripsi KKNI



4 Capaian Pembelajaran Lulusan telah memenuhi standar kompetensi lulusan
dan sesuai dengan struktur dan deskripsi KKNI

3 Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan deskripsi KKNI namun
tidak memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai prospek perkembangan dan
kebutuhan lapangan kerja

2 Capaian pembelajaran lulusan hanya memenuhi struktur mata kuliah program
studi

1 Capaian pembelajaran tidak sesuai SKL dan struktur serta deskripsi KKNI

1.7. Ketentuan pembentukan mata kuliah dan besaran SKS

5 Penetapan mata kuliah di tetapkan berdasarkan Capaian Pembelajaran dan
Bahan Kajian masing-masing CP. Besaran SKS di tetapkan berdasarkan
waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian keluasan dan kedalaman bahan
kajian mata kuliah.

4 Penetapan mata kuliah di tetapkan berdasarkan Capaian Pembelajaran dan
Bahan Kajian masing-masing CP. Besaran SKS hanya di tetapkan berdasarkan
pembobotan bahan kajian mata kuliah

3 Penetapan mata kuliah di tetapkan berdasarkan kebutuhan pencapaian isi Capaian
Pembelajaran. Besaran SKS di tetapkan berdasarkan pembobotan mata kuliah

2 Penetapan mata kuliah di tetapkan berdasarkan kebutuhan program studi. Besaran
SKS di tetapkan berdasarkan pembobotan mata kuliah

1 Penetapan mata kuliah dan besaran SKS tidak di tetapkan berdasarkan
Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian masing-masing CP serta keluasan
dan kedalaman bahan kajian mata kuliah.

1.8. Ketepatan metode dan strategi pembelajaran sesuai karaktersitik Capaian
Pembelajaran.

5 Penggunaan metode dan strategi pembelajaran telah menerapkan metode/model
pembelajaran secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa,
dengan penggunaan media yang sesuai karakteristik isi capaian
pembelajaran

4 Penggunaan metode dan strategi pembelajaran telah menerapkan metode/model
pembelajaran secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa, namun
belum sesuai karakteristik isi capaian pembelajaran

3 Penggunaan metode pembelajaran telah menerapkan metode ceramah dan diskusi
serta menggunakan media penunjang yang sesuai dengan karakteristik isi materi
pembelajaran

2 Penggunaan metode pembelajaran menerapkan metode ceramah dan diskusi saja

1 Penggunaan metode pembelajaran tidak menerapkan metode/model pembelajaran
secara kolaboratif yang berpusat pada aktivitas mahasiswa, dan tidak
menggunakan media sesuai karakteristik isi capaian pembelajaran

1.9. Ketepatan sistem penilaian dalam mengukur pencapaian Pembelajaran.



5 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran telah menerapkan teknik dan
instrumen penilaian yang dapat mengukur tingkat partisipasi, unjuk kerja dan
luaran kompetensi sesuai CPL Mata Kuliah.

4 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran telah menerapkan teknik dan
instrumen penilaian yang dapat mengukur partisipasi, tingkat unjuk kerja melalui
UTS dan UAS.

3 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran telah menerapkan teknik penilaian
yang untuk mengukur tingkat pengetahuan melalui UTS dan UAS.

2 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran menerapkan instrumen penilaian
untuk mengukur tingkat partisipasi dalam pembelajaran.

1 Sistem penilaian keberhasilan pembelajaran hanya berdasarkan tugas mahasiswa

1.10. Perencanaan Pembelajaran

5 Perencanaan pembelajaran menggunakan RPS yang memuat : a) Nama program
studi, b) nama dan kode mata kuliah, c) semester, sks, nama dosen pengampu;
d). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; e)
Deskripsi mata kuliah. f) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; g) Kriteria,
indikator, dan bobot penilaian; h) Pengalaman belajar mahasiswa yang
diwujudkan dalam deskripsi tugas yangharus dikerjakan oleh mahasiswa selama
satu semester; i) Metode pembelajaran; j) Bahan kajian yang terkait dengan
kemampuan yang akan dicapai; k) Waktu yang disediakan untuk mencapai
kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; l) Daftar referensi yang digunakan

4 Perencanaan pembelajaran menggunakan RPS yang memuat : a) Nama program
studi, b) nama dan kode mata kuliah, c) semester, sks, nama dosen pengampu;
d). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; e)
Deskripsi mata kuliah. f) indikator, penilaian; g) Pengalaman belajar mahasiswa
yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yangharus dikerjakan oleh mahasiswa
selama satu semester; h) Metode pembelajaran; i) Waktu yang disediakan untuk
mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; j) Daftar referensi yang
digunakan

3 Perencanaan pembelajaran menggunakan RPS yang memuat : a) Nama program
studi, b) nama dan kode mata kuliah, c) semester, sks, nama dosen pengampu; d)
Deskripsi mata kuliah. f) indikator, penilaian; g) Waktu yang disediakan untuk
mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; h) Daftar referensi yang
digunakan

2 Perencanaan pembelajaran menggunakan RPS yang memuat : a) Nama program
studi, b) semester, sks, nama dosen pengampu; c) Deskripsi mata kuliah. d) Waktu
yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; e)
Daftar referensi yang digunakan

1 Perencanaan pembelajaran tidak menggunakan RPS
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VISI UNIVET BANTARA 
 

Terwujudnya Universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai 
kejuangan. 

 

MISI UNIVET BANTARA 
 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan; 
b. Menjalankan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

sosial dan budaya; 
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, sosial dan budaya; dan 
d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri yang 

saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan. 

 

TUJUAN UNIVET BANTARA 
 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki 
nilaikejuangan; 

2. Menghasilkan karya penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; dan 

4. Menjadi mitra unggulan dalam kerjasama dengan berbagai pihak 
dalampengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. 
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